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PORTUGUÊS 

 
01. Leia o texto: 

“O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz 
parte essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de 
São Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados como o da Amazônia, conhece 
também um crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e 
uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de “terra de contrastes”, o Brasil é um 
país moderno do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência” 
(Adaptado de: DROULERS, Martine. Dictionaire geopolitique des états, 1995). 
 
Assinale a opção que apresenta uma forma adequada do porquê o Brasil é qualificado como uma 
terra de contrastes: 
a) Por ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e 

predomínio de atividades rurais. 
b) Por possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e 

tecnológicos para explorá-los. 
c) Por possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno de 

Terceiro Mundo. 
d) Por não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país de grande extensão 

de fronteiras terrestres e de costa. 
e) Por fazer parte do mundo tropical e ter um crescimento urbano semelhante ao dos países 

temperados. 
 
 

02. De acordo com as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal 
entre parênteses não completa corretamente a frase: 
a) ________na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. 

(Existem). 
b) ________ provocar sérias lesões pulmonares os elementos constituintes do cigarro. (Podem) 
c) ________ por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos das queimadas. (Persistem) 
d) ________ elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado. (Possuem) 
e) ________ aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa em relação ao trânsito. 

(Faltam) 
 
 

03. Assinale o período que apresenta clareza: 
a) A imprensa divulgou o resultado do inquérito que provocou a demissão do Ministro dos 

Transportes, e esse fato abalou a opinião pública. 
b) Ontem esperamos os professores, mas estes não compareceram para uma palestra com o 

autor do libro de Geografia. 
c) Antes de viajar, deixei meu carro com um antigo sócio, que estava com sérios problemas no 

motor. 
d) Este é o autor cuja leitura do libro de contos nós lhe recomendamos. 
e) O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas 

tarefas. 
 
 

04. Analise os períodos e assinale a alternativa que apresenta a pontuação adequada: 
a) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de 

forma assustadora entre as mulheres, contaminadas em sua maioria, pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

b) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de 
forma assustadora, entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

c) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de 
forma assustadora entre as mulheres contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 



 

  

 
d) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de 

forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

e) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem: ela avança de 
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual, ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

 
 

05. Nesta era tecnológica, a internet é um tribunal no mundo.... 
..... com milhões de juízes..... 
.... e nenhum réu! 
A estrutura “.....e nenhum réu!” causa um certo estranhamento porque não apresenta um 
elemento fundamental em um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado. 
 
Assinale a alternativa em que essa expressão “....e nenhum réu!” sugere o seguinte ponto de 
vista em relação aos usuários da internet: 
a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo 
b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados 
c) emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados 
d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos 
e) transmitem posições infundadas sobre o caso. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

06. O Brasão e a Bandeira de Rio Negrinho foram instituídos pela (Fonte: 
www.rionegrinho.gov.br/simbolos):  
a) Lei nº 27, de 24 de abril de 1957. 
b) Lei nº 34, de 03 de novembro de 1971. 
c) Lei nº 25, de 13 de dezembro de 1953. 
d) Lei nº 30, de 15 de setembro de 1970. 
e) Lei nº 37, de 08 de outubro de 1972 
 
 

07. Assinale a alternativa que apresenta as maiores pandemias da história mundial: 
a) Gripe espanhola e câncer 
b) Peste negra e Covid 19 
c) Varíola e hipertensão 
d) Cólera e Colesterol 
e) Asma e Gripe Espanhola 
 
 

08. Um dos grandes problemas mundiais é a alta taxa na ocupação carcerária. Assinale a 
alternativa que apresenta os quatro países com a maior população carcerária do mundo: 
a) China, Brasil, Estados Unidos e México. 
b) Brasil, Estados Unidos, México e Índia. 
c) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil. 
d) China, Índia, México e Indonésia. 
e) Estados Unidos, China, Canadá e Brasil 
 
 

09. Qual o nome do primeiro governante municipal eleito em Rio Negrinho em 15 de novembro 
de 1954 (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia): 
a) Jorge Zipperer 
b) Henrique Liebl  
c) Luiz Scholz 
d) José Brey 
e) Frederico Lampe 
 

http://www.rionegrinho.gov.br/simbolos
https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia


 

  

 
10. O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense – 

Consórcio Quiriri, foi instituído na forma jurídica de Associação Civil Sem Fins Lucrativos 
em (Fonte: www.quiriri.com.br):  
a) 28 de setembro de 1997. 
b) 17 de setembro de 1999. 
c) 06 de abril de 2005.  
d) 24 de outubro de 1995. 
e) 09 de fevereiro de 1999 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11. Desde 1992, a primeira semana de agosto visa promover a amamentação através da SMAM, 
comemorada em mais de 170 países. Com base nessa semana e com a proposta de manter o tema 
em destaque ao longo de todo o mês, agosto se tornou o mês de incentivo à amamentação, sendo 
conhecido como Agosto Dourado - a cor escolhida está associada ao "padrão ouro de qualidade" do 
alimento. No contexto da Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM), celebrada anualmente 
de 1º a 7 de agosto, o Ministério da Saúde (MS) lançou na quinta-feira (29/7), em Brasília, a 
campanha de incentivo à amamentação no Brasil. O tema da campanha mundial tem o slogan: 
“Proteger a amamentação é responsabilidade de todos” (Fonte: 
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51894, por Everton Lima). A campanha também tem como 
tradução: “Proteger o aleitamento materno: uma responsabilidade compartilhada”. 
 
Considerando a notícia, assinale abaixo a alternativa CORRETA que contém o tema da Semana 
Nacional de Aleitamento Materno, slogan utilizado em campanhas no Brasil em 2021:  
 

a) Amamentação é a base da vida. 
b) Empoderar mães e pais, favorecer a amamentação. Hoje e para o futuro. 
c) Presente saudável, futuro sustentável. 
d) Todos pela amamentação: é proteção para a vida inteira. 
e) Apoie o Aleitamento Materno para um Planeta mais saudável 

 
 
12. A tomada de decisão, no cotidiano do enfermeiro, é um instrumento essencial à sua prática, 
sendo entendida como a função que caracteriza o desempenho de suas atividades gerenciais. E, 
independentemente do aspecto que se apresente a sua decisão, esta atitude deve ser produto de um 
processo sistematizado, que envolve o estudo do problema a partir de um levantamento de dados, 
produção de informação, estabelecimento de propostas, de soluções, escolha da decisão, 
viabilização e implementação da decisão e análise dos resultados obtidos  
(Fonte: TAVARES, 2020. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/22314/1/TM3%202020-
1%20Rosangela%20Cunha%20Machado%20Tavares.pdf).  
O estudo de Tavares (2020), demonstra o quanto é fundamental que o profissional enfermeiro tenha 
conhecimento sobre doenças de notificação compulsória para a tomada de decisão.  
 
Sobre as doenças de notificação compulsória, conforme Portaria 204 de 17 de fevereiro de 2016, 
assinale abaixo a alternativa CORRETA: 
 

a) A notificação compulsória imediata (NCI) deve ser realizada em até 72 (setenta e duas) 
horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo 
meio de comunicação mais rápido disponível.  
b) A notificação compulsória imediata (NCI) deve ser realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, 
a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio 
de comunicação mais rápido disponível.  
c) A notificação compulsória imediata (NCI) deve ser realizada em até 48 (quarenta e oito) 
horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo 
meio de comunicação mais rápido disponível.  
d) A notificação compulsória imediata (NCI) deve ser realizada em até 7 (sete) dias, a partir do 
conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de 
comunicação mais rápido disponível.  

http://www.quiriri.com.br/
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51894


 

  

 
e) A notificação compulsória imediata (NCI) deve ser realizada em até 5 (cinco) dias, a partir do 
conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de 
comunicação mais rápido disponível.  
 

13. Imunização é um conceito que se baseia na adequada e suficiente resposta do sistema 
imunológico contra a ação de um agente infeccioso. Em geral, é o objetivo final da administração de 
imunobiológicos, os quais podem induzir mecanismos de resposta celular e humoral, produzindo a 
imunidade contra agentes infecciosos como vírus e bactérias, ou a administração direta de anticorpos 
contra uma infecção específica.  

Considerando a importância da imunização, na afirmativa a seguir, analise a lacuna a ser completada: 

A ______________________ decorre após o contato com um antígeno ou agente infeccioso, seja por 
uma infecção natural, seja induzida pela vacinação. 

Assinale a alternativa abaixo que completa CORRETAMENTE a lacuna na afirmação anterior: 
 

a) Imunidade ativa 
b) Imunidade passiva   
c) imunidade por imunoglobulinas 
d) Imunidade imediata 
e) Imunidade incubada 

 
 
14. O cálculo de gotejamento de soro é o procedimento necessário para garantir a administração por 
via endovenosa dos medicamentos e demais volumes prescritos na quantidade correta e pelo período 
de tempo adequado. Levando em consideração que o enfermeiro deve conhecer os fundamentos de 
enfermagem, realize o cálculo a seguir: 
 
Informações para o cálculo: Paciente irá receber soro fisiológico em 5 horas, com gotejamento de 
30 macrogotas por minuto, qual o volume de soro prescrito? 
 
Assinale abaixo a alternativa CORRETA com o volume de soro a ser infundido: 
 

a) 600 ml 
b) 520 ml 
c) 610ml 
d) 350 ml 
e) 450 ml 

  
 
15. No Congresso Internacional de Enfermagem em maio de 2017, Souza et al. apresentam estudo 
sobre lesão por pressão, conforme texto a seguir: 
 
Anteriormente era chamada de úlcera por pressão, em abril de 2016 o National Pressure Ulcer 
Advsory Panel (NPUAP) optou pela mudança de úlcera, por lesão, com o intuito de descrever a 
desnutrição tecidual em pele intacta e/ou ulcerada com mais precisão. A prevalência de lesões por 
pressão (LPP) tem aumentado nos últimos anos devido à maior expectativa de vida da população, 
decorrente de avanços na assistência à saúde, que tornou possível a sobrevida de pacientes com 
doenças graves e anteriormente letais, transformadas em doenças crônicas e lentamente debilitantes.  
Além da mudança de nomenclatura, houve a atualização da nomenclatura dos estágios do sistema 
de classificação.  
 
Abaixo segue a descrição de um dos estágios das LPP: 
 
Perda total da espessura da pele na qual o tecido adiposo (gordura) é visível na úlcera. O tecido de 
granulação e a borda despregada da lesão estão frequentemente presentes. Esfacelo e/ou escara 



 

  

 
podem ser visíveis. Áreas de adiposidade significativa podem desenvolver feridas profundas. 
Descolamento e tunelização no leito da lesão também podem ocorrer.  
 
Assinale abaixo a alternativa CORRETA referente ao estágio de LPP descrito anteriormente: 
 

a) Estágio 1 
b) Estágio 2 
c) Estágio 3 
d) Estádio 4 
e) Tissular profunda 

 
 
16. Os primeiros dias de vida, todo bebê deve fazer o teste do pezinho. É um exame simples, mas 
importante para diagnosticar logo cedo eventuais doenças e garantir o desenvolvimento saudável da 
criança. Foi sancionada em maio de 2021 uma lei que pode incluir até 50 doenças. A nova lei 
estabelece o prazo de 365 dias, após publicação oficial, para que o SUS implemente o teste do 
pezinho ampliado. Antes, apenas seis doenças eram diagnosticadas nos recém-nascidos no teste 
realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Entre as triagens que passam a ser feitas estão a 
atrofia muscular espinhal (AME), além de doenças relacionadas a imunodeficiências primárias e 
hipotireoidismo congênito.  
(Fonte:https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021/maio/ampliada-a-triagem-de-
doencas-diagnosticadas-em-201cteste-do-pezinho201d).  
 
Assinale abaixo a alternativa CORRETA para o período preferencial para realização do teste do 
pezinho conforme recomendado pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal: 
 

a) Todo recém-nascido deve fazer o exame, preferencialmente, entre 10 dias e o 2º mês de 
vida. 
b) Todo recém-nascido deve fazer o exame, preferencialmente, entre 9 dias e o 1º mês de vida. 
c) Todo recém-nascido deve fazer o exame, preferencialmente, entre as 48 horas e o 5º dia de 
vida. 
d) Todo recém-nascido deve fazer o exame, preferencialmente, entre 15 dias e o 2º mês de 
vida. 
e) Todo recém-nascido deve fazer o exame, preferencialmente, entre 6º e o 15º dia de vida. 

 
 
17. O Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem – CEPE em 2017, norteou-se por princípios fundamentais, que representam imperativos 
para a conduta profissional e consideram que a Enfermagem é uma ciência, arte e uma prática social, 
indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde. 
 
Relacione abaixo o conteúdo do Código de Ética de acordo com os capítulos: direitos, deveres e 
proibições: 
 
I- Direitos 
II- Deveres 
III- Proibições 
 
(   ) Prestar informações escritas e/ou verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade da 
assistência e segurança do paciente. 
(  ) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu 
exercício profissional 
(   ) Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades 
em organizações da categoria. 
(   ) Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência contra 
a pessoa, família e coletividade, quando no exercício da profissão.  
(   ) Promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa. 
( ) Formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de comissões 
interdisciplinares da instituição em que trabalha. 



 

  

 
 
Assinale abaixo a alternativa que apresenta a SEQUÊNCIA CORRETA: 
 

a) I, II, I, III, III, II 
b) II, II, I, III, III, I  
c) I, I, II, III, III, II 
d) II, I, II, III, III, I 
e) III, II, I, I, III, II  

 
 
18. A queixa de “inchaço nas pernas” é uma queixa comum em pacientes assistidos na atenção 
domiciliar. O edema ou “inchaço”, como é popularmente chamado, é definido como um aumento de 
volume devido ao acúmulo de líquido no espaço intersticial em qualquer parte do corpo (SELIGMAN, 
2013). O edema de membros inferiores é um sinal comum e pode ser um achado de um sério 
problema de saúde (GOROLL; MULLEY, 2006). 
Durante a avaliação do paciente com queixa de edema em membros inferiores, é fundamental que se 
faça uma boa anamnese e exame físico. O primeiro passo é confirmar a existência do edema, que se 
caracteriza pela formação de cacifo ao pressionar com o polegar a região pré-tibial e maleolar os 
membros inferiores por, pelo menos, cinco segundos. 
 
Assinale abaixo a alternativa CORRETA que aponta o outro termo utilizado para nomear esse sinal 
clínico de formação de cacifo: 
 

a) Sinal de Godet 
b) Tríade de Cushing  
c) Sinal de Battle 
d) Sinal de Braden 
e) Sinal de Monro-Kellie  

 
 
19. Considerando as estratégias de enfrentamento à Emergência de Saúde Pública em Santa 
Catarina e a transmissão acelerada da COVID-19 com aumento no número de casos confirmados de 
internações hospitalares em todo o território catarinense. Conforme Nota Técnica nº 007/2021 - 
NAMCA/DAPS/SPS/SES que orienta sobre condutas para o atendimento da gestante, puérpera e 
recém-nascido frente à COVID-19, leia as alternativas abaixo e assinale V para verdadeiro e F para 
falso: 
 
(   ) A gestante identificada como caso suspeito deve ser classificada segundo o grau de gravidade 
recomendado no Manual de Recomendações para Assistência à Gestante e Puérpera frente a 
pandemia de COVID-19. 
(  ) O pré-natal de todas as gestantes deve ser garantido, podendo haver espaçamento entre as 
consultas. 
(   )Os encaminhamentos ao Ambulatório de Atenção Especializada (AAE) devem ser adiados durante 
toda a pandemia. 
(  ) Desestimular a presença de acompanhante durante as consultas, sendo aconselhável neste 
momento o pré-natal do parceiro à distância. 
(   ) Todas as gestantes assintomáticas devem realizar teste RT-qPCR entre 37ª a 38ª semanas de 
gestação para obtenção do resultado previamente ao parto 
 
Sobre as afirmações, assinale abaixo a alternativa que apresenta a SEQUÊNCIA CORRETA: 
 

a) V, F, V, F, F 
b) V, V, F, V, V  
c) V, F, V, F, V 
d) V, F, F, F, F 
e) V, V, F, V, F 

 
 



 

  

 
20. A higienização das mãos é reconhecida, mundialmente, como uma medida primária, mas muito 
importante no controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. Por este motivo, tem sido 
considerada como um dos pilares da prevenção e controle de infecções dentro dos serviços de 
saúde, incluindo aquelas decorrentes da transmissão cruzada de microrganismos multirresistentes. 
Estudos sobre o tema mostram que a adesão dos profissionais à prática da higienização das mãos de 
forma constante e na rotina diária ainda é baixa, devendo ser estimulada e conscientizada entre os 
profissionais de saúde.  

(Fonte: Manual da Anvisa Segurança do Paciente: Higienização das Mãos). 
 
Sobre o tema Higienização das Mãos, leia as afirmações a seguir: 
 
I- Para prevenir a transmissão de microrganismos pelas mãos, três elementos são essenciais para 
esta prática: agente tópico com eficácia antimicrobiana, procedimento adequado ao utilizá-lo e 
adesão regular no seu uso. 
II- Ocasionalmente, os sabonetes não associados a antissépticos podem se contaminar, causando 
colonização das mãos dos profissionais de saúde com bactérias Gram-negativas. 
III- Os agentes antissépticos utilizados para higienização das mãos não podem ter ação 
antimicrobiana nem efeito residual persistente. 
IV- As preparações alcoólicas não são apropriadas quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou 
contaminadas com material proteico.  
 
Assinale a opção CORRETA conforme o Manual da Anvisa Segurança do Paciente: Higienização das 
Mãos: 
 

a) Estão corretas somente as alternativas I, II e III 
b) Estão corretas somente as alternativas II, III e IV 
c) Estão corretas somente as alternativas I, II e IV 
d) Estão corretas somente as alternativas I, III e IV 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 


