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Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da
sala para que o substitua.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
Confira os dados que estão no cartão-resposta.
Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem rigorosamente à
numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova.
Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E
que correspondem às alternativas da questão.
Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta.
Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que
corresponde à alternativa correta no cartão-resposta.
Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será
anulada.
Procure responder todas as questões.
Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar
possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartãoresposta.
Ao concluir a prova, devolva ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta.
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PORTUGUÊS
01. Analise o texto e responda:
“Um dia eu estava observando as árvores e cheguei à conclusão que elas são mágicas.
Elas são grandes e fortes, velhas e generosas e só desejam um pouquinho de luz, água, ar
e terra. Doam tanto e pedem tão pouco! Quase toda a magia da árvore vem da raiz. Todas
se unem. É como se estivessem de mãos dadas. Pedi uma vez para um velho pinheiro que
explicasse por que as raízes nunca se enganam quando procuram água e ele disse que as
outras árvores que já acharam água ajudam as que ainda estão procurando. As árvores se
comunicam entre si, não importa a distância. Na verdade, nenhuma árvore está sozinha.
Ninguém está sozinho. Jamais. Lembre-se disso”.
Nas frases “Ninguém está sozinho. Jamais. Lembre-se disso” aparecem frases curtas. O que elas
produzem?
a) Efeito de continuidade
b) Efeito de hesitação
c) Efeito de dúvida
d) Efeito de ênfase
e) Efeito de complementação

02. Assinale a alternativa em que o pronome átono está corretamente empregado:
a) Explicaremos-lhe todos os detalhes da viagem.
b) Não quer-te ofender.
c) Dirigiu-se à sala de aula cuja porta estava entreaberta.
d) Mais aprende-se vendo, do que ouvindo.
e) Ninguém machucou-se gravemente no acidente automobilístico.
03. Analise o trecho: “[...] agora eu penso diferente. Anos atrás eu não era feliz, mas apenas
ignorante.”
Escolha a alternativa correspondente à função da conjunção mas no trecho acima:
a) Faz uma oposição entre o tempo presente e ao passado.
b) Complementa a ideia de felicidade com a de ignorância.
c) Faz uma oposição entre pensar diferente e ser diferente.
d) Estabelece uma oposição entre felicidade e ignorância
e) Complementa a ideia do que ele pensa hoje.

04. Assinale a frase que está corretamente pontuada:
a) O prefeito, fará uma homenagem aos funcionários, a partir das oito horas.
b) Esperamos, que as mulheres fiquem satisfeitas, com os presentes recebidos.
c) O professor, esgotou todas as formas, para explicar o conteúdo aos alunos.
d) Se tudo der certo voltarei, hoje mesmo.
e) Satisfeitos, os políticos foram às ruas, para agradecer os votos recebidos.

05. O texto abaixo apresenta uma dica dada pelo Instituto Ethos:
“Ao fazer compras, leve sua própria sacola, de preferência as de pano resistente. Com esse
gesto simples, você deixará de participar da farra das sacolinhas plásticas, que entopem
cada vez mais os lixões das grandes cidades”.
A dica que foi dada pretende:
a) Contribuir para a preservação do meio ambiente
b) Vender mais sacolas de pano
c) Evitar o desperdício das sacolas plásticas
d) Evitar entupimento dos bueiros, principalmente quando chove
e) Deixar um mundo melhor para as próximas gerações.

CONHECIMENTOS GERAIS
06. Assinale a alternativa que apresenta um município que não faz divisa com a cidade de Rio
Negrinho.
a) São Bento do Sul, Mafra, Corupá.
b) Rio Negro, Itaiópolis, Rio dos Cedros.
c) Mafra, Campo Alegre, São Bento do Sul.
d) Doutor Pedrinho, Itaiópolis, Mafra.
e) Corupá, São Bento do Sul, Rio Negro.

07. Qual foi primeiro país onde foi vacinada a primeira pessoa contra a Covid 19 em dezembro
de 2020:
a) China
b) Japão
c) Estados Unidos
d) Índia
e) Inglaterra

08. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de PIX (Fonte: www.bcb.gov.br):
a) São um conjunto de pagamentos para o banco.
b) É uma forma de pagamento online.
c) É um plano de investimentos do Banco do Brasil.
d) É um meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central.
e) É uma forma de investimentos financeiros.

09. A instalação do Município de Rio Negrinho, ocorreu em 27 de fevereiro de 1954, tendo
como prefeito nomeado (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia):
a) Jorge Zipperer
b) Henrique Liebl
c) Luiz Scholz
d) José Brey
e) Frederico Lampe

10. Os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Quiriri são (Fonte:
www.quiriri.com.br):
a) Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre.
b) Joinville, São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho.
c) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Corupá.
d) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Jaraguá do Sul.
e) Joinville, Corupá e Campo Alegre.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Via Oral é a via em que toda administração de medicamentos acontece através da deglutição ou
da sua colocação diretamente no estômago, por meio de sondas. A absorção acontece na boca,
estômago e intestino delgado.
A seguir, lei atentamente as vacinas indicadas nas alternativas:
I- Vacina BCG
II- Vacina contra a Poliomielite
III- Vacina Dupla bacteriana
IV- Vacina Tríplice viral
V- Vacina de Rotavírus Humano
VI- Vacina contra a Febre Amarela

Assinale abaixo a alternativa CORRETA que indica apenas as vacinas que devem ser administradas
por via oral:
a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretas apenas as alternativas I e II
Estão corretas apenas as alternativas II e V
Estão corretas apenas as alternativas III, IV e V
Estão corretas apenas as alternativas II, III e V
Está correta apenas a alternativa II

12. Realizar o cálculo do gotejamento de soro é um dos pontos fundamentais para garantir a
administração segura de fluidos ao paciente conforme prescrição médica.
Diante de uma prescrição de 500 ml de SG 5% em 4 horas, considerando a fórmula para gotejamento
em horas e uso de equipo macrogotas, assinale abaixo a alternativa CORRETA com o gotejamento a
ser instalado:
a)
b)
c)
d)
e)

25 gotas por minuto
62 gotas por minuto
30 gotas por minuto
42 gotas por minuto
50 gotas por minuto

13. A amamentação exclusiva até os seis meses traz muitos benefícios para o bebê e a mãe. A
principal delas é a proteção contra infecções gastrointestinais. O início precoce do aleitamento
materno, dentro de 1 hora após o nascimento, protege o recém-nascido de adquirir infecções e reduz
a mortalidade neonatal (Fonte: https://www.paho.org/pt/noticias/29-7-2021-opas-destaca-importanciaparticipacao-toda-sociedade-na-promocao-do-aleitamento).
Levando em consideração as orientações fornecidas no período de pandemia, e recomendações da
Sociedade Brasileira de Pediatria sobre a relação mãe-bebê, assinale abaixo a alternativa correta:
a) A amamentação deve ser evitada em caso de infecção pelo novo coronavírus devido risco de
transmissão entre mãe-bebê.
b) Não há evidências claras sobre amamentar ou não o neonato em caso de infecção pelo novo
coronavírus.
c) Foi confirmada a transmissão transplacentária, por isso o aleitamento materno deve ser
evitado no período de isolamento materno.
d) A recomendação é manter o aleitamento materno em livre demanda de modo exclusivo até
seis meses, mesmo em caso de lactante confirmada para infecção pelo novo coronavírus.
e) Puérpera com infecção confirmada pelo novo coronavírus tem indicação de realizar
aleitamento materno misto para diminuir o contato mãe-bebê.

14. A assistência de enfermagem deve ser pautada pela ética. A Resolução Cofen 564/2017 aprova o
Novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Sobre essa última versão, assinale abaixo a
alternativa CORRETA que trata dos deveres dos profissionais no Capítulo II:
a) Investigar a ação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades em
organizações de saúde.
b) Revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício
profissional.
c) Colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações
fidedignas, permitindo o acesso a documentos e a área física institucional.
d) Suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer
condições seguras.
e) Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violência física e
psicológica à saúde do trabalhador.

15. A Portaria 204 de 17 de fevereiro de 2016, define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de
doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o
território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências.
Em 2020 a portaria 264, de 17 de fevereiro incluiu mais uma doença para notificação compulsória,
sobre a nova doença incluída na lista assinale abaixo a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

Doença de Chagas crônica
Febre Tifóide
Síndrome da Rubéola Congênita
Toxoplasmose Gestacional
Febre Maculosa

16. Medicamento é toda substância que, introduzida no organismo, vai atender a uma finalidade
terapêutica. Uma as principais funções da equipe de Enfermagem no cuidado aos pacientes é a
administração de medicamentos. Exige dos profissionais: responsabilidade, conhecimentos e
habilidades, estes fatores garantem a segurança do paciente. Constitui-se de várias etapas e envolve
vários profissionais, o risco de ocorrência de erros é elevado. Um medicamento pode ser classificado
pela função química do princípio ativo ou pelo modo como é usado para tratar uma condição
particular.
Assinale abaixo o medicamento que não faz parte da classe de diuréticos:
a)
b)
c)
d)
e)

Amilorida
Espironolactona
Hidroclorotiazida
Indometacina
Furosemida

17. O estudo dos dados anatômicos é fundamental para possibilitar ao técnico de enfermagem o
reconhecimento dos órgãos do corpo humano, assim como a morfologia, localização, função e
organização desses órgãos em sistemas. Esse conhecimento é indispensável à atuação profissional.
Através de acessos venosos periféricos é possível administrar grandes quantidades de volume mais
rapidamente, além de uma vasta variedade de medicações venosas. Por esse motivo, saber melhor
sobre este tema é de grande importância para todos os profissionais da área. As vias de acesso
preferenciais são as veias dos membros superiores do antebraço por acomodar cateteres mais
calibrosos (Fonte: https://pebmed.com.br).
Considerando veias que se localizam no antebraço, assinale abaixo a alternativa CORRETA:
a) veia cefálica, veia porta
b) veia marginal medial, veia porta
c) veia porta, veia antecubital
d) veia marginal medial, veia porta
e) veia cefálica, veia basílica
18. Conforme Caderno de Atenção Básica nº 20 – Carências de Micronutrientes, a alimentação e a
nutrição são fundamentais para o desenvolvimento humano e devem estar inseridas em um contexto
de ações integradas voltadas para a prevenção e a promoção da saúde e de modos de vida
saudáveis. Desse modo, os profissionais de Atenção Básica de saúde (especialmente da Estratégia
Saúde da Família) são um dos pilares para que a alimentação e a nutrição possam prevenir doenças
e promover a saúde da população brasileira. Esses profissionais de saúde estão em contato direto
com as famílias e conhecem a realidade de cada uma delas. Nesse contexto, colaboram para a
realização do direito humano à alimentação e à nutrição adequadas, bem como a busca pela garantia
da Segurança Alimentar e Nutricional na comunidade.
Sobre uma vitamina específica, o Manual traz as seguintes informações:

Há muito tempo a deficiência dessa vitamina pode levar à cegueira, carência esta que afeta milhões
de crianças no mundo. Mesmo nos casos de deficiência leve, pode haver comprometimento do
sistema imunológico, o que reduz a resistência à diarreia e ao sarampo, que, por sua vez, contribuem
para a morte de, respectivamente, 2,2 milhões e 1 milhão de crianças por ano no mundo.
Assinale abaixo a alternativa CORRETA que aponta a vitamina abordada no texto:
a)
b)
c)
d)
e)

Vitamina A
Vitaminas do complexo B
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina K

19. A inflamação aguda é caracterizada por uma série de eventos relacionados, entre os quais
aumento no fluxo sanguíneo, permeabilidade vascular e exsudação de líquido derivado do sangue na
região afetada, além do acúmulo de leucócitos e proteínas plasmáticas. A inflamação aguda pode se
desenvolver em questão de minutos a horas e durar dias (Fonte: https://www.sanarmed.com/resumosobre-inflamacao-aguda-componentes-sinais-e-sintomas-e-mais).
Segundo Hall e Guyton (2017) essas alterações durante o processo inflamatório geram sinais e
sintomas clássicos. Analise os sinais e sintomas abaixo:
I- edema
II- rubor ou vermelhidão
III- presença de secreção purulenta e fétida
IV- dor
V- perda ou limitação da função
VI- calor
Conforme as alternativas anteriores assinale a opção CORRETA sobre os 5 sinais e sintomas
clássicos da inflamação:
a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretas apenas as alternativas II, III, IV, V e VI.
Estão corretas apenas as alternativas I, III, IV, V e VI.
Estão corretas apenas as alternativas I, II, IV, V e VI.
Estão corretas apenas as alternativas I, II, III, V e VI
Estão corretas apenas as alternativas I, II, III, IV e VI

20. Na atuação domiciliar a necessidade de realização de curativos são frequentes em pacientes com
restrição ao leito e/ou acamados. Pode ocorrer nestes pacientes lesão de pele ou tecido, geralmente
sobre uma proeminência óssea de etiologia isquêmica causada por pressão, cisalhamento ou fricção
que também pode resultar em necrose tecidual.
Assinale abaixo a alternativa CORRETA com a terminologia atualizada em 2016 pela National
Pressure Ulcer Advsory Panel (NPUAP) sobre esse tipo de lesão/ferida descrita anteriormente, que é
mais frequente em pacientes restritos ao leito:
a)
b)
c)
d)
e)

Escara
Úlcera por pressão
Lesão por pressão
Úlcera de decúbito
Lesão tissular

