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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(8 questões)

1. Relacione a coluna 2 (cargos) de acordo com a
coluna 1 (pronomes de tratamento).
Observe que apenas 1 tratamento será usado para 2
cargos.
Coluna 1 (Pronomes de Tratamento)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Vossa Excelência (sempre por extenso)
Vossa Magnificência (sempre por extenso)
V. Exa. (Vossa Excelência)
V. Sa. (Vossa Senhoria)
V. S. (Vossa Santidade)
V. Revma. (Vossa Reverendíssima)

Coluna 2 (Cargos)
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Governadores de Estado
Clientes comerciais
Presidente da República
Juízes de Direito
Reitores
Papa
Sacerdotes

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

( )
( )
( )
(X)
( )

I – II – III – VI – IV – V – III
II – III – V – IV – I – VI – III
III – I – IV – II – III – VI – V
III – IV – I – III – II – V – VI
IV – V – VI – II – III – III – I

(20 questões)
2. Analise o texto abaixo:
Correspondência é um meio de comunicação escrita
entre pessoas. Entre os documentos abarcados pela
correspondência, destaca-se a(o)          ,
que representa o escrito particular. Já o(a)     
    

só pode ser expedido por órgão público.

Um(a)         

é um conjunto de regras ou

normas estabelecidas como necessárias a uma organização. Chama-se         

ao registro em

que se relata o que se passou numa reunião, assembléia ou convenção. A principal forma de comunicação para transmissão de documentos, atualmente, é
o(a)          , devido ao seu baixo custo e
celeridade.
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a. (
b.
c.
d.
e.

) ofício – carta comercial – ata – regulamento
– memorando
( X ) carta comercial – ofício – regulamento – ata –
correio eletrônico (“e-mail”)
( ) correio eletrônico (“e-mail”) – ofício – carta
comercial – ata – circular
( ) ata – correio eletrônico (“e-mail”) – memorando – regulamento – carta comercial
( ) regulamento – carta comercial – ofício – ata correio eletrônico (“e-mail”)
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3. Analise o texto abaixo:

4. Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão grafadas corretamente.

Redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público
redige atos normativos e comunicações e ela deve
caracterizar-se por:                ,
posto que, por restringir-se a questões que dizem

a. (
b.
c.

respeito ao interesse público, não cabe qualquer
tom particular ou pessoal nas comunicações oficiais;               , pois deve ser

d.
e.

sempre formal, isto é, obedecer a certas regras de
forma;               

) atraso – gáz – crescer – picina – maçacre –
enxoval – chuchu
( ) bandeija – largatixa – tocir – complexo –
dureza – exame – cruzeiro
( ) agressão – frustar – ascédio – revesamento –
caixa – rocho – inxergar
( ) adevogado – resistro – surrasco – horta – abacaxi – cassino – xícara
( X ) periquito – beneficência – molambo – meiguice – caniço – fascinante – pretensão

, já que,

se a administração federal é una, é natural que
as comunicações que expede sigam um mesmo

5. Quanto à pontuação, marque ( C ) para as afirmativas corretas e ( E ) para as erradas.

padrão;           , pois o texto oficial

(

deve transmitir um máximo de informações com um
mínimo de palavras; e         , já que o texto
oficial deve possibilitar imediata compreensão pelo

(

leitor. Há que se salientar, ainda, que o texto oficial
deve empregar o padrão          

(

de

linguagem, isto é, de entendimento geral e por definição avesso a vocábulos de circulação restrita, como a

(

gíria e o jargão

(

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a. ( ) individualidade – formalidade – uniformidade
– retórica – releitura – rebuscado
b. ( ) individualidade – formalidade – padronização
– prolixidade – clareza – culto
c. ( X ) impessoalidade – formalidade – padronização
– concisão – clareza – culto
d. ( ) impessoalidade – informalidade – padronização – concisão – clareza – literário
e. ( ) impessoalidade – informalidade – uniformidade – prolixidade – transparência
– jornalístico
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(

) Nascida em Laguna, já na adolescência Ana
Maria de Jesus Ribeiro (1821-49) demonstrava
grande amor pela liberdade desafiando os
costumes da época: andava a cavalo e tomava
banhos de mar.
) Ana, que ele chamava pelo diminutivo em
italiano, Anita, tinha na época 18 anos; ele, 32.
) Já o romance de Oswald de Andrade e Pagu,
nasceu numa época, de efervescência cultural,
na cidade de São Paulo.
) O decreto regulamenta os casos gerais; a portaria: os particulares.
) O Presidente da República, comentou, sua
posição no assunto.
) A filantropia, embora muito criticada, é necessária em certas circunstâncias.

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

( )
(X)
( )
( )
( )

C–C–C–E–E–E
C–C–E–E–E–C
C–E–C–E–C–E
E–E–C–C–E–E
E–E–E–C–C–C
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6. Marque ( C ) para as afirmativas em que as palavras
sublinhadas estão usadas corretamente e ( E ) para
aquelas em que as palavras sublinhadas estão usadas
erroneamente.
( ) O solo não mais absorveu a água da chuva.
( ) Não fosse a justiça realmente cega, não teríamos tantos criminosos absolvidos.
( ) Não me agrada falar a cerca de tragédias.
( ) O aluno disse que não estava afim de prestar
atenção à aula.
( ) Ele sempre diz não estar a par dos
acontecimentos.
( ) Faça tudo de modos que não machuque
ninguém.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, assinalada de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

E–C–E–C–E–E
C–E–C–E–C–C
C–C–C–E–E–C
C–C–E–E–C–E
E–E–C–C–E–C

8. Quanto à concordância verbal e à concordância
nominal, marque com ( C ) as afirmativas corretas e
com ( E ) as afirmativas erradas.
(
(
(
(
(
(

) Nem uma, nem outra medida resolverão o
problema.
) Vendem-se apartamentos funcionais na
Trindade e residências na Lagoa.
) Nem tudo são flores na vida.
) Mamãe está envelhecendo a olhos vistos.
) Anexo à presente Exposição de Motivos,
segue os pareceres do Procurador.
) O voo sai ao meio-dia e meio.

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

( )
( )
(X)
( )
( )

C–C–C–E–E–E
C–E–E–E–C–C
E–C–C–C–E–E
E–C–E–C–E–C
E–E–E–C–C–C

Atualidades
7. Assinale a alternativa em que as palavras abaixo,
dispostas aleatoriamente, formam corretamente uma
oração que segue a sequência: sujeito + verbo transitivo direto + objeto direto + adjunto adverbial.
sabedoria – vida – durante - a – humano – o – busca –
ser – sua
a. ( ) Durante sua vida o ser humano busca a
sabedoria.
b. ( ) Busca a sabedoria durante sua vida o ser
humano.
c. ( ) A sabedoria o ser humano busca durante sua
vida.
d. ( ) Durante sua vida busca a sabedoria o ser
humano.
e. ( X ) O ser humano busca a sabedoria durante sua
vida.

(5 questões)

9. Entre as mudanças recentes experimentadas pela
política externa norte-americana estão medidas que
puseram fim às restrições de viagens e remessas de
dinheiro para Cuba.
O embargo dos Estados Unidos àquele país, que teve
início na década de 60 do século XX, é um dos episódios do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Guerra Fria.
Panamericanismo.
Política de Distensão.
Política da paz armada.
Política de apaziguamento.
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10. Em 30 de junho de 2009 as tropas norte-americanas começaram a deixar as cidades e vilas do Iraque,
parte do plano de retirada total do país até o final de
2011.

12. A PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios, é uma espécie de retrato do Brasil, uma
fotografia tomada em 2008 que revela nossas conquistas e nossos problemas.

Analise as afirmações abaixo, relacionadas a esse
assunto:

Entre as constatações dessa pesquisa podemos
apontar:

1. Desde 2003, quando forças lideradas pelos
Estados Unidos invadiram o Iraque, o país
viveu pouquíssimos dias sem violências e
atentados.
2. Com a queda de Saddam Hussein, o Iraque
passou a viver uma onda de paz, prosperidade e liberdade. A economia teve grande
desenvolvimento e os iraquianos vivem hoje
em um país democrático.
3. As rivalidades entre os diferentes grupos religiosos islâmicos agravam a situação de instabilidade vivida pelos iraquianos.
4. A violência no Iraque está diretamente ligada
à ação da organização terrorista Al Qaeda
que luta contra os Haredins, grupo religioso
sionista.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmações
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
Estão corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
Estão corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

11. De acordo com alguns especialistas, os chamados
BRICs poderão, nas próximas décadas, se tornar potências com grande importância econômica e política.
Assinale a alternativa que identifica corretamente os
BRIC´s.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Brasil, Rússia, Índia e China.
Bolívia, Romênia, Índia e China.
Brasil, Rússia, Inglaterra e China.
Burundi, Ruanda, Iêmen e Caledônia.
Brasil, Rússia, Israel e República Popular da
China.
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a. (
b.

c.
d.
e.

) Segundo a PNAD, a maioria dos lares brasileiros já possui rede de esgoto.
( ) Constata-se que, em virtude da informatização, menos brasileiros estão inseridos hoje
no mercado de trabalho do que no início do
século XX.
( ) O Brasil tem índices de acesso à internet superiores à média dos países da Europa.
( ) O número de pessoas que se declara parda ou
preta é de apenas 20% da população.
( X ) A pesquisa revelou um aumento do número
de crianças matriculadas na escola.

13. Entre os problemas ambientais que vivemos, o
aumento do número de espécies em extinção é um
dos mais preocupantes.
O litoral catarinense é visitado por uma dessas espécies que, no passado, foi caçada impiedosamente.
Trata-se do(a)
a.
b.
c.
d.
e.

( ) Aruanã.
( ) Pinguim.
( ) Black Bass
( X ) Baleia franca.
( ) Mico leão dourado.

Estado de Santa Catarina

Legislação Geral

(7 questões)

14. Assinale a alternativa correta de acordo com
Lei Complementar do Estado de Santa Catarina
no 381/2007.
a. ( ) O Poder Executivo não detém autorização
legal para transferir as ações que o Estado
possui no Centro de Informática e Automação
do Estado de Santa Catarina S/A (CIASC)
para empresas das quais detenha o controle
acionário.
b. ( ) O Poder Executivo não detém autorização
legal para transferir as ações que o Estado
possui na Companhia de Gás de Santa
Catarina (SCGÁS) para empresas das quais
detenha o controle acionário.
c. ( X ) O chefe do Poder Executivo detém autorização legal para alienar o controle acionário,
representado pelas ações que o Estado possui, diretamente ou por intermédio de suas
sociedades de economia mista na Imbituba
Administradora da Zona de Processamento de
Exportação (IAZPE).
d. ( ) O Chefe do Poder Legislativo detém autorização legal para promover a transferência dos ativos, participações acionárias e
quotas representativas de participação em
capital social de empresas, pertencentes à
Companhia de Desenvolvimento do Estado
de Santa Catarina (CODESC), para o Estado de
Santa Catarina.
e. ( ) O Poder Legislativo detém autorização legal
para transferir as ações que o Estado possui
no Centro de Informática e Automação do
Estado de Santa Catarina S/A (CIASC) para
empresas das quais detenha o controle
acionário.

15. Assinale a alternativa correta de acordo a com
Lei Complementar do Estado de Santa Catarina
no 381/2007.
a. ( X ) As fundações públicas de direito público
adquirem personalidade jurídica com a publicação da lei que as criar.
b. ( ) As autarquias adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de
sua institucionalização e do estatuto no registro civil de pessoas jurídicas.
c. ( ) As fundações públicas de direito privado
adquirem personalidade jurídica com o arquivamento e registro de seus atos constitutivos na Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina (JUCESC).
d. ( ) As empresas públicas adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura
pública de sua institucionalização e do estatuto no registro civil de pessoas jurídicas.
e. ( ) As sociedades de economia mista adquirem
personalidade jurídica com a inscrição da
escritura pública de sua institucionalização
e do estatuto no registro civil de pessoas
jurídica.

16. Assinale a alternativa correta:
a. (
b.
c.

d.

e.

) É permitida a conversão da licença-prêmio em
pecúnia.
( ) Remuneração é a expressão pecuniária do
cargo, consoante nível próprio, fixado em lei.
( X ) Não se concederá licença para tratamento de
interesses particulares ao funcionário público
que esteja respondendo a processo disciplinar.
( ) Ao servidor ocupante do cargo de provimento
efetivo poderá ser concedida licença para
tratamento de interesses particulares, pelo
prazo de até 2 (dois) anos, renovável por igual
período.
( ) Após cada triênio de serviço público estadual,
o servidor ocupante de cargo de provimento
efetivo fará jus a uma licença com remuneração, como prêmio, pelo período da 03 (três)
meses.
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17. Assinale a alternativa correta:

19. Assinale a alternativa correta:

a. ( ) A estabilidade diz respeito ao cargo e não ao
serviço público.
b. ( X ) O prazo de prescrição em ação disciplinar
começa a correr do dia em que o ilícito se
tornou conhecido de autoridade competente
para agir.
c. ( ) Prescreve em 05 (cinco) anos a ação disciplinar, quanto aos fatos punidos com repreensão,
suspensão, ou destituição de encargo de
confiança.
d. ( ) Prescreve em 02 (dois) anos a ação disciplinar, quanto aos fatos punidos com a pena de
demissão, de cassação de aposentadoria ou
de cassação de disponibilidade
e. ( ) Suspensa a prescrição, todo o prazo começa a
correr novamente do dia da interrupção.

a. (
b. (

) A reintegração não depende de posse.
) A promoção e o acesso não implicam na
vacância do cargo.
c. ( ) Reversão é o reingresso no serviço público do
funcionário público em disponibilidade.
d. ( X ) A aposentadoria do funcionário público implicará na vacância automática do cargo em
comissão de que seja titular.
e. ( ) A reintegração é o reingresso no serviço
público do funcionário público aposentado,
quando insubsistentes os motivos da aposentadoria por invalidez, ou a pedido, apurada
a conveniência administrativa em processo
regular.

20. Assinale a alternativa correta:
18. Assinale a alternativa correta:
a. ( ) Em caso de relevância e urgência, o
Governador do Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo
submetê-las, no prazo de 10 (dez) dias, à
Assembleia Legislativa.
b. ( ) É vedada a prorrogação da vigência de
medida provisória que, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado de sua publicação, não
tiver a sua votação encerrada na Assembleia
Legislativa.
c. ( ) O prazo de 60 (sessenta) dias para que a
medida provisória seja convertida em lei
contar-se-á da publicação da medida provisória, interrompendo-se durante os períodos de
recesso da Assembleia Legislativa.
d. ( ) É permitida a reedição, na mesma Sessão
Legislativa, de medida provisória não deliberada ou rejeitada pela Assembleia Legislativa.
e. ( X ) Se a medida provisória não for apreciada em
até 45 (quarenta e cinco dias), contados de
sua publicação, entrará em regime de urgência, ficando sobrestadas, até que se ultime a
votação, todas as demais deliberações legislativas da Assembleia Legislativa.
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a. ( X ) Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos inativos quaisquer benefícios
ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria, na forma da lei.
b. ( ) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso
público.
c. ( ) O servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais
quando decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e
integrais nos demais casos.
d. ( ) O servidor público estável só perderá o cargo
em virtude de sentença judicial transitada em
julgado ou mediante processo administrativo
em que lhe seja assegurada ampla defesa.
e. ( ) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração integral, até o seu
adequado aproveitamento em outro cargo.

Estado de Santa Catarina

Conhecimentos Específicos
21. Hepatite C é uma doença viral com infecções
assintomáticas ou sintomáticas (até formas fulminantes, raras). As hepatites sintomáticas são caracterizadas por cefaleia, febre baixa, anorexia, fadiga, artralgia,
náuseas, vômitos, desconforto no hipocôndrio direito
e aversão a alguns alimentos e cigarro.

22. Sobre Planejamento Familiar (Lei no 9.263), é correto afirmar:
I. O planejamento familiar é parte integrante
do conjunto de ações de atenção somente à
mulher, dentro de uma visão de atendimento
global e integral à saúde.
II. Para o exercício do direito ao planejamento
familiar, serão oferecidos todos os métodos e
técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em
risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a
liberdade de opção.
III. Não é permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros nas
ações e pesquisas de planejamento familiar.
IV. É dever do Estado, através do Sistema Único
de Saúde, em associação, no que couber, às
instâncias componentes do sistema educacional, promover condições e recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que
assegurem o livre exercício do planejamento
familiar.
V. O planejamento familiar orienta-se por ações
preventivas e educativas e pela garantia de
acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da
fecundidade.

Sobre o modo de transmissão da Hepatite C, podemos
afirmar:
I. A transmissão ocorre principalmente por via
parenteral.
II. São consideradas populações de risco pessoas que compartilham material para uso de
drogas injetáveis, inaláveis e crack, pessoas
com tatuagem, “piercings” ou que apresentem
outras formas de exposição percutânea.
III. A transmissão sexual pode ocorrer principalmente em pessoas com múltiplos parceiros
e com prática sexual de risco acrescido (sem
uso de preservativo)
IV. A transmissão perinatal não ocorre no
momento do parto nem logo após.
V. Apesar da possibilidade da transmissão pelo
aleitamento materno (partículas virais foram
demonstradas no colostro e leite materno),
não há evidências conclusivas de aumento do
risco à transmissão, exceto na ocorrência de
fissuras ou sangramento nos mamilos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

(30 questões)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.
Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.
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23. O Tétano Acidental é uma toxi-infecção grave,
causada pela toxina do bacilo tetânico, introduzido
no organismo através de ferimentos ou lesões de pele
ou mucosa. O bacilo se encontra no trato intestinal do
homem e dos animais, solos agriculturados, pele e/ou
qualquer instrumento contendo poeira e/ou terra.
Sobre a vacinação, é correto afirmar:
I. A vacina tetravalente (DTP + Hib) no esquema
básico de imunização recomenda três doses
no 2o, 4o e 8o mês de vida.
II. O reforço da vacina tetravalente (DTP + Hib)
do esquema básico de imunização é recomendado no 12o mês de vida.
III. A partir dos 20 anos, em gestante, não gestante, homens e idosos que não tiverem
comprovação de vacinação anterior é recomendado três doses da vacina dT (Dupla tipo
adulto) com intervalo de 2 meses, isto é, 2a
dose 2 meses após a 1a, a 3a dose 4 meses
após a 1a.
IV. A vacina dT (Dupla tipo adulto) deve ser aplicada a partir dos 20 anos, em gestante, não
gestante, homens e idosos. Para aqueles que
apresentarem documentação com esquema
incompleto, desprezar a informação e iniciar o
esquema completo. O intervalo mínimo entre
as doses é de 30 dias.
V. A mulher grávida que esteja com a vacina em
dia, mas recebeu sua última dose há mais de 5
anos, precisa receber uma dose de reforço da
vacina dT (Dupla tipo adulto). A dose deve ser
aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto. Em caso de ferimentos graves,
a dose de reforço deverá ser antecipada para
cinco anos após a última dose
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.
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24. Na maioria dos casos, a evolução do câncer do
colo do útero é lenta, passando por fases pré-clínicas
detectáveis e curáveis. Acomete, geralmente, os grupos com maior vulnerabilidade social, onde se concentram as maiores barreiras de acesso à rede de serviços para detecção e tratamento precoce da doença,
advindas de dificuldades econômicas e geográficas,
insuficiência de serviços e questões culturais, como
medo e preconceito dos companheiros.
Os fatores de risco para seu desenvolvimento são:
I.
II.
III.
IV.
V.

Idade precoce na primeira relação sexual.
Multiplicidade de parceiros.
Obesidade
Hipertensão
Atualmente, considera-se que a persistência
da infecção pelo Vírus do Papiloma Humano
(HPV) representa o principal fator de risco.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.

25. T.S.L. chega à unidade de saúde com sua filha M.L
de 3 anos, apresentando febre com tosse produtiva,
corrimento seromucoso do nariz, conjuntivite e fotofobia. Na altura dos pré-molares, apresenta pequenas
manchas brancas com halo eritematoso.
Podemos afirmar que M.L apresenta sinais e sintomas
da doença denominada:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Rubéola.
Caxumba.
Sarampo.
Coqueluche.
Tuberculose.

Estado de Santa Catarina

26. A epidemia da AIDS trouxe para os profissionais da
saúde o desafio de aprender a lidar com o ser humano
nas suas questões mais íntimas. Exige a reflexão do
modelo de atenção à saúde e a definição de ações de
prevenção nos diferentes níveis de gestão do SUS.

28. A atenção à mulher e ao recém-nascido (RN) no
pós-parto imediato e nas primeiras semanas após o
parto é fundamental para a saúde materna e neonatal. Recomenda-se uma visita domiciliar na primeira
semana após a alta do bebê.

A ação de prevenção ao HIV é norteada por:

Assinale as afirmativas abaixo que correspondem aos
objetivos da visita domiciliar como verdadeiras ( V ) ou
falsas ( F ).

I. Atitudes de solidariedade e garantia dos direitos individuais e sociais das pessoas vivendo
com HIV/AIDS.
II. Aconselhamento para a prática da anticoncepção, principalmente com adolescentes.
III. Incentivo à abstinência sexual.
IV. Controle rigoroso dos usuários de drogas.

(
(
(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa IV está correta.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

27. Assinale a alternativa correta.
São doenças de notificação compulsória:
a. ( ) Tuberculose, Febre Amarela, Dengue, Difteria,
Artrite Reumatoide, Leptospirose, Sífilis
Congênita, Hanseníase.
b. ( ) Tuberculose, Febre Amarela, Dengue, Difteria,
Leptospirose, Diabetes Mellitus, Sífilis
Congênita, Hanseníase.
c. ( ) Tuberculose, Febre Amarela, Esclerose
Múltipla, Difteria, Febre reumática,
Leptospirose, Sífilis Congênita, Hanseníase.
d. ( ) Tuberculose, Febre Amarela, Hipertensão,
Dengue, Difteria, Leptospirose, Sífilis
Congênita, Hanseníase.
e. ( X ) Tuberculose, Febre Amarela, Dengue, Difteria,
Raiva Humana, Leptospirose, Sífilis Congênita,
Hanseníase.

(
(

) Avaliar o estado de saúde da mulher e do
recém-nascido.
) Orientar e apoiar a família para a
amamentação.
) Orientar os cuidados básicos com o
recém-nascido.
) Avaliar a interação da mãe com o
recém-nascido.
) Identificar situações de risco ou intercorrências e conduzi-las.

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

(X)
( )
( )
( )
( )

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

29. Identifique as dificuldades relacionadas ao aleitamento materno no período puerperal.
I.
II.
III.
IV.
V.

Pega incorreta do mamilo
Fissuras
Mamas ingurgitadas
Cólicas
Anticoncepção

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Apenas as afirmativas IV e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II, e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
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30. A investigação epidemiológica é um trabalho de
campo, realizado a partir de casos notificados (clinicamente declarados ou suspeitos) e seus contatos. Tem
como objetivos:
I. Identificar a fonte de infecção e o modo de
transmissão.
II. Identificar os grupos expostos a maior risco e
os fatores de risco.
III. Tratar e controlar unicamente o caso que está
ocorrendo.
IV. Determinar as condições socioeconômicas da
população afetada pelo agravo.
V. Confirmar o diagnóstico e determinar as principais características epidemiológicas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II, e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.

32. A Rede de Frio é o processo de armazenagem,
conservação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos do Programa Nacional
de Imunizações, e deve ter as condições adequadas
de refrigeração, desde o laboratório produtor até o
momento em que a vacina é administrada.
Assinale as afirmativas como verdadeiras ( V ) ou falsas
( F ) para os elementos que compõem a Rede de Frio.
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Equipe técnica.
Equipamentos.
Instâncias de armazenamento.
Transporte entre as instâncias.
Controle de temperatura.
Financiamento.

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

( )
( )
( )
( )
(X)

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

31. O Refluxo Gastroesofágico (RGE) pode ser definido como a transferência do conteúdo gástrico para
o esôfago. Pode ser observado em qualquer pessoa,
sendo a frequência e a persistência que o transformam em condição anormal.

33. O Índice de Apgar deve ser realizado para avaliar
a resposta do recém-nascido às manobras realizadas.
Este índice avalia 5 parâmetros.

Assinale a alternativa incorreta:

Assinale a alternativa correta em relação a esses
parâmetros.

a. ( X ) A pirose constitui um sintoma frequente em
lactentes.
b. ( ) O RGE ocorre mais provavelmente durante
o relaxamento transitório e inapropriado do
esfíncter esofágico inferior.
c. ( ) O refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago predispõe à aspiração e ao desenvolvimento de sintomas respiratórios, sobretudo
pneumonia.
d. ( ) O RGE pode ser observado em crianças com
distúrbios neurológicos, escoliose, asma e
fibrose cística.
e. ( ) Uma preocupação particular no RGE refere-se
à associação de apneia potencialmente fatal.
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a. (
b.
c.
d.
e.

) Nível de consciência – Respiração – Tônus
muscular – Reflexos e Coloração.
( ) Frequência cardíaca – Respiração – Tônus
muscular – Reflexos e Presença de mecônio.
( X ) Frequência cardíaca – Respiração – Tônus
muscular – Reflexos e Coloração.
( ) Frequência cardíaca – Respiração – Tônus
muscular – Reflexos e Ausência de mecônio.
( ) Frequência cardíaca – AVDI (Alerta-resposta
verbal- resposta motora-inconsciência) –
Tônus muscular – Reflexos e Coloração.

Estado de Santa Catarina

34. M.S comparece à Unidade Básica de Saúde para
dar continuidade ao esquema básico de imunização
de seu filho M.J. que completou 12 meses.
Identifique quais vacinas deveria ter realizado e qual a
recomendada para essa idade.

36. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
no 8.069) no art. 10 estabelece que os hospitais e
demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:
I. manter registro das atividades desenvolvidas,
através de prontuários individuais, pelo prazo
de somente um ano.
II. identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da
impressão digital da mãe, sem prejuízo de
outras formas normatizadas pela autoridade
administrativa competente.
III. proceder a exames visando ao diagnóstico
e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar
orientação aos pais.
IV. manter alojamento conjunto, possibilitando
ao neonato a permanência junto à mãe.
V. garantir situação socioeconômica aos pais
visando à subsistência do neonato.

I. A vacina contra hepatite B, a 1a dose, 2a dose.
II. A vacina tetravalente (DPT + Hib) 1a dose, 2a
dose, 3a dose.
III. A vacina oral contra pólio (VOP) 1a dose, 2a
dose, 3a dose.
IV. A Vacina Oral de Rotavírus Humana (VORH)
1a dose, 2a dose e 3a dose.
V. A vacina tríplice viral (SRC) 1a dose.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.

35. Em relação ao afogamento, analise as afirmativas
abaixo:
I. Afogamento é um processo que resulta em
insuficiência respiratória primária devido à
submersão/imersão em um meio líquido.
II. As principais consequências fisiológicas da
submersão são hipóxia, acidose e edema
pulmonar.
III. Afogamento é um processo que resulta em
insuficiência respiratória secundária devido à
submersão/imersão em um meio líquido.
IV. Entre os fatores que afetam o prognóstico do
paciente afogado estão: temperatura da água,
duração e grau de hipotermia.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Apenas afirmativas I e III estão corretas.
Apenas afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas afirmativas II, III e IV estão corretas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.

37. Doença transmissível aguda, toxi-infecciosa, causada por bacilo toxigênico que frequentemente se
aloja nas amígdalas, faringe, laringe, nariz e, ocasionalmente, em outras mucosas e na pele. A manifestação
clínica típica é a presença de placas pseudomembranosas branco-acinzentadas aderentes que se instalam
nas amígdalas e invadem estruturas vizinhas.
Trata-se da:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Tétano.
Difteria.
Hanseníase.
Tuberculose.
Poliomielite.
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38. Aconselhamento é um diálogo baseado em uma
relação de confiança que visa proporcionar à pessoa
condições para que avalie seus próprios riscos, tome
decisões e encontre maneiras realistas de enfrentar
seus problemas relacionados ao HIV/Aids.

40. A estratégia para a promoção da alimentação
saudável também deve levar em consideração modificações históricas importantes que contribuíram para a
transição nutricional em que as crianças pequenas são
inseridas.

No atendimento ao adolescente diante de resultado
positivo de HIV, o enfermeiro deve:

Analise as afirmações abaixo, nas modificações históricas que contribuíram para a transição nutricional:

I. Reafirmar o caráter confidencial e voluntário
da testagem anti-HIV.
II. Afirmar que o resultado positivo ocorreu em
função de irresponsabilidade como o não
uso da camisinha, sendo firme e rigoroso na
orientação.
III. Garantir ao adolescente o tempo necessário
para que assimile o impacto do diagnóstico
e expresse dúvidas, sentimentos (raiva, ansiedade, depressão, medo, negação).
IV. Encaminhar o adolescente para o serviço
especializado, com atendimento multidisciplinar e grupos comunitários de apoio.

I. A modificação dos espaços físicos para o compartilhamento das refeições e nas práticas
cotidianas para a preparação dos alimentos.
II. As mudanças ocorridas nas relações familiares
e pessoais com a diminuição da frequência de
compartilhamento das refeições em família
(ou grupos de convívio).
III. A perda da identidade cultural no ato das
preparações de receitas com a chegada do
“evento social” da urbanização/globalização.
IV. O crescente consumo de alimentos industrializados, pré-preparados ou prontos, os quais
respondem a uma demanda de praticidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa IV está correta.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

39. É considerado um aspecto essencial da política
de humanização, implica a recepção da mulher, desde
sua chegada a unidade de saúde, responsabilizandose por ela, ouvindo suas queixas, permitindo que ela
expresse suas preocupações, angústias, garantindo
atenção resolutiva e articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da assistência,
quando necessário.
Estamos nos referindo ao(à):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Ética.
Gestão.
Assistência.
Acolhimento.
Planejamento.
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( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
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41. Ascaridíase é uma doença parasitária do homem,
causada por um helminto. Habitualmente, não causa
sintomatologia, mas pode manifestar-se por dor abdominal, diarreia, náuseas e anorexia. Quando há grande
número de parasitas, pode ocorrer quadro de obstrução intestinal.
Sobre a ascaridíase, podemos afirmar:
I. O reservatório é o homem.
II. Ascaris lumbricoides é considerado o agente
etiológico.
III. O modo de transmissão ocorre por via
sanguínea.
IV. O período de incubação ocorre em torno de
dois a cinco dias.
V. Colecistite, pancreatite aguda e abcesso hepático são complicações da ascaridíase.

43. A atenção pré-natal e puerperal qualificada e
humanizada se dá por meio da incorporação de condutas acolhedoras e sem intervenções desnecessárias
com fácil acesso a serviços de saúde de qualidade,
com ações que integrem todos os níveis da atenção: promoção, prevenção e assistência à saúde da
gestante e do recém-nascido, desde o atendimento
ambulatorial básico ao atendimento hospitalar para
alto risco.
Sendo assim, são atividades ou procedimentos que
devem ser desenvolvidos durante a atenção pré-natal:
I. Escuta ativa da mulher e de seus (suas) acompanhantes, esclarecendo dúvidas e informando sobre o que vai ser feito durante a
consulta e as condutas a serem adotadas
II. Estímulo ao parto normal e resgate do parto
como ato fisiológico.
III. Atividades educativas a serem realizadas em
grupo ou individualmente, com linguagem
clara e compreensível, proporcionando respostas às indagações da mulher ou da família
e as informações necessárias.
IV. Imunização antitetânica: aplicação de vacina
dupla tipo adulto até a dose imunizante (primeira) do esquema recomendado ou dose de
reforço em gestantes com esquema vacinal
completo há mais de 1 ano.
V. Exames laboratoriais somente ABO-Rh, hemoglobina/hematócrito, no segundo trimestre
de gestação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.

42. A meta terapêutica para o tratamento do
Diabetes é a de conseguir níveis sanguíneos normais
de glicose (euglicemia) sem hipoglicemia e sem romper gravemente a atividade e o estilo de vida usual do
paciente.
Para isso, existem cinco componentes do tratamento
do diabetes, que são:
a. ( ) Educação; Tratamento Nutricional; Exercício;
Monitoração; Acompanhamento psicológico.
b. ( X ) Educação; Tratamento nutricional; Exercício;
Monitoração; Terapia farmacológica.
c. ( ) Educação; Moradia; Exercício; Monitoração;
Terapia farmacológica.
d. ( ) Educação; Tratamento Nutricional; Tipo de
trabalho; Monitoração; Terapia farmacológica.
e. ( ) Educação; Tratamento nutricional; Exercício;
História familiar; Terapia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.

Página 15

Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação

44. A cicatrização de feridas é um processo altamente
complexo, por isso é importante que o enfermeiro
compreenda os seus processos fisiológicos.
Analise as afirmativas abaixo:
I. A cicatrização por primeira intenção ocorre
quando há perda de tecido e as bordas da
pele se mantêm justapostas, tal como na
ferida suturada.
II. Cicatrização por segunda intenção significa
uma ferida na qual houve perda de tecido e as
bordas da pele estão bem afastadas, tal como
na úlcera de perna.
III. O processo de cicatrização de ferida consiste em uma série de estágios altamente
complexos, interdependentes e sobrepostos,
que podem ser descritos como: inflamação,
reconstrução, epitelização e maturação.
IV. A resposta inflamatória é uma reação local
onde a ferida fica menos vascularizada porque está reduzida à necessidade de levar células até o local da ferida.

46. Na pediatria, em qualquer distúrbio associado a
perdas do trato gastrointestinal, particularmente com
grandes quantidades de líquidos, a desidratação é
uma séria ameaça à vida e exige atenção imediata.
Analise as afirmativas abaixo:
I. A desidratação é um distúrbio comum dos
líquidos corporais em lactentes e crianças
e ocorre toda vez que a eliminação total de
líquido ultrapassa a sua ingestão total, independente da causa subjacente.
II. A desidratação pode resultar de diversas
doenças que provocam perdas insensíveis
através da pele e do trato respiratório, através
da excreção renal aumentada e através do
trato gastrointestinal.
III. Entre as importantes causas de desidratação
estão a cetoacidose diabética e as queimaduras extensas.
IV. Embora a desidratação possa ser produzida
pela falta de ingestão oral, ela resulta mais
frequentemente de perdas anormais, como
as que ocorrem nos vômitos ou nas diarreias,
quando a ingestão oral compensa apenas
parcialmente as perdas anormais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

45. O tratamento de qualquer ferida deve ser personalizado, isto é, devemos considerar todos os fatores
individuais do paciente e os recursos materiais e
humanos de que dispomos. O produto de escolha
deve ser avaliado com relação às indicações, às contraindicações, aos custos e à eficácia.
O curativo utilizado com a finalidade de tratamento
de feridas limpas e prevenção de úlceras de pressão é
denominado de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Papaína.
Alginato de Cálcio.
Sulfadiazina de prata.
Curativo de Hidrogel.
Placa de hidrocoloide.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV estão corretas.

47. É o resultado da disseminação hematogênica do
Treponema pallidum, da gestante infectada não tratada ou inadequadamente tratada para seu concepto,
via transplacentária. Estamos falando da(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

gonorréia
cancro mole
sífilis congênita
vaginose bacteriana
linfogranuloma venéreo

Estado de Santa Catarina

48. Quando ocorre uma elevação do número de
casos de uma doença ou agravo, em determinado
lugar e período de tempo, caracterizando de forma
clara um excesso em relação à frequência esperada.
Denominamos:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

epidemia.
endemia.
surto.
mortalidade.
grupo de risco.

50. As Diretrizes de 2005 da American Heart
Association (AHA) sobre Ressuscitação Cardiopulmonar
introduziram modificações relacionadas a todos os
socorristas.
Analise as afirmativas abaixo:
I. Recomenda-se melhorar a aplicação de compressões torácicas eficazes.
II. Aplicação de choques únicos, seguidos de RCP
imediata, para tentar a desfibrilação em casos
de parada cardíaca com fibrilação venticular
(FV) ou Taquicardia Ventricular Sem Pulso.
III. Recomenda-se uma única relação compressão-ventilação para todos os socorristas que
atuam sozinhos e para todas as vítimas, sem
exceção.
IV. Recomendação de que cada ventilação de
resgate seja aplicada durante1 segundo com
produção visível da elevação do tórax.

49. Considerando a adaptação do recém nascido à
vida intrauterina, analise as afirmativas abaixo:
I. A mais profunda alteração fisiológica exigida
do recém-nascido é a transição da circulação fetal ou placentária para a respiração
independente.
II. Os estímulos que ajudam a deflagrar a primeira respiração são basicamente os químicos
(baixa de oxigênio, dióxido de carbono elevado, pH baixo) e térmicos (súbito calafrio).
III. Tão importante quanto a iniciação da respiração são as alterações circulatórias, que
possibilitam que o sangue flua através dos
pulmões.
IV. A transição da circulação fetal para a circulação pós-natal envolve o fechamento funcional dos shunts fetais: forame oval e o canal
arterial.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

As afirmativas I e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.
As afirmativas I, II e IV estão corretas.
As afirmativas II, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
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