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Execução:
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CADERNO DE PROVAS

AUXILIAR DE ENFERMAGEM (ESF)
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES GERAIS
 Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de
provas e cartão-resposta.

ou pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe de

 A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o
tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

aplicação das provas, autoridades presentes e/ou outros
candidatos;

 O prazo mínimo de permanência na sala é de 01 (uma) hora.

f) Fazer anotação de informações relativas às suas

 Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de conhecimentos
específicos e questões de informática.
 Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome,
CPF e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário,
comunique imediatamente o fiscal.
 Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso
esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala
que o substitua, não cabendo reclamações posteriores
nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o
cargo em que se inscreveu se encontra devidamente
identificado no Caderno de Prova.
 Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada uma das questões objetivas, são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação
em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que
uma das respostas esteja correta.
 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido
pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas
escuras, portanto, preencha os campos de marcação
completamente. Exemplo:
 O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição dele por erro do candidato.
 Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo
que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda
que legível.
 CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque,
não amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
 SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato
que, durante a realização das provas:
a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização,

sem a devida autorização;
b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a

execução de quaisquer questões/itens das provas;

respostas em qualquer outro meio que não o permitido
neste Edital;
g) Descumprir as instruções contidas no CADERNO DE

PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA;
h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o

CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à
sua realização;
i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o

Cartão-Respostas;
j) Não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender

ao procedimento de coletar sua impressão digital;
k) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,

incorrendo em comportamento indevido;
l) For surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho

celular e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a
realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.
 Não será permitida, também, a utilização de telefone
celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
 Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
 O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos, ou seja 01(uma) hora
após o seu início devendo obrigatoriamente entregar o
CADERNO DE PROVAS e CARTÃO–RESPOSTA. Está
permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se
encontra na última página do caderno de prova. Após
decorridos 120 minutos de provas, ou seja, 02(duas) horas,
o candidato poderá levar o CADERNO DE PROVA.
 Após a realização da prova, o candidato deverá sair
imediatamente das instalações físicas do local da prova,
não sendo mais permitido a utilização dos sanitários.
 Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois
deverão entregar as provas e sair da sala,
simultaneamente.
 Da análise de recursos resultar anulação de item
integrante de prova, a pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido.

c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para

a sua realização;
d) Utilizar-se

de régua de cálculo, livros,
calculadoras e/ou equipamento similar, dicionário,
notas e/ou impressos que não forem
expressamente permitidos, gravador, receptor e/

O gabarito preliminar da prova estará disponível em
12/01/2020, a partir das 17h, na página da Unoesc e
da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita.
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Analise as frases a seguir e assinale a opção
que preenche corretamente as lacunas.
Do ........................... realizado pelo IBGE, é
possível extrair muitos dados importantes.
É muito bom trabalhar com pessoas de bom
.........................
A ..................... da câmara de vereadores
acontece semanalmente.
Aquela .................... é exclusivamente de
roupas masculinas.
a) Senço – senso – cessão – seção.
b) Censo – senso – sessão – seção.
c) Sensso – censo – seção – sessão.
d) Censso – senço – ceção – seção.
QUESTÃO 02
Assinale a opção em que todas as palavras
foram acentuadas corretamente.
a) Rúbrica – publicável – funcionário – câmara.
b) Assembléia – chegássemos – robô –
econômia.
c) Estágio – público – ordinário – audiência.
d) Secretário – assistênte – colégio – sózinho.
QUESTÃO 03
Leia o excerto de um texto transcrito a seguir e
responda a que classe gramatical pertencem,
respectivamente, as palavras grifadas.
“A ciência desvenda o mecanismo do cérebro
que faz você se apavorar e prepara novos
remédios para acabar com as fobias.”
a) Verbo – pronome – preposição.
b) Adjetivo – advérbio – artigo.
c) Conjunção – interjeição – numeral.
d) Verbo – artigo – substantivo.
QUESTÃO 04
Dentre as frases a seguir, em quais a
concordância verbal está de acordo com a
norma culta?
I. A multidão aglomerava-se diante do local da
prova.
II. Haviam vários conteúdos na apostila que
adquiri.
III. Fazem alguns meses que me preparo para a
prova.
IV. Celular, relógio, papel, nada pode estar sob
sua posse agora.
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
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c) I e IV.
d) I, II, III e IV.
QUESTÃO 05
Indique por quantas orações, respectivamente,
são formados os períodos dados a seguir.
I. “Estou inquieta, ando de um cômodo para o
outro, respiro pela fresta da janela [...]”
II. “Se você olhasse para o céu, veria seu brilho
por um instante.”
III. “Palavras são, na minha não tão humilde
opinião, nossa inesgotável fonte de magia [...]”
IV. “Os beijos por escrito não chegam ao seu
destino, os fantasmas os bebem pelo
caminho.”
a) 3 orações, 2 orações, 1 oração, 2 orações.
b) 3 orações, 1 oração, 1 oração, 2 orações.
c) 1 oração, 2 orações, 2 orações, 3 orações.
d) 2 orações, 1 oração, 2 orações, 1 oração.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Com relação às expressões algébricas são
feitas as seguintes afirmações:
I.
𝟐(𝟒 − 𝟐𝒚) = 𝟖 − 𝟖𝒚
II. 𝟐(𝟐𝒂 + 𝟔) = 𝟒(𝒂 + 𝟑)
III. (𝒙 + 𝒚)𝟐 = 𝒙² + 𝟐𝒙𝒚 + 𝒚²
É correto que o se afirma apenas em:
a) II.
b) III.
c) I e III.
d) II e III.
QUESTÃO 07
Um hortifrutigranjeiro está organizando uma
horta onde pretende plantar 72 mudas de
cebolinha e 81 mudas de manjericão. Ele
gostaria de cultivar esses vegetais em fileiras
que tenham o mesmo número de pés de
cebolinha e o mesmo número de pés de
manjericão. Seguindo esse padrão, qual é o
maior
número
de
fileiras
que
o
hortifrutigranjeiro pode plantar?
a) 3.
b) 6.
c) 9.
d) 12.
QUESTÃO 08
Ao resolver uma expressão numérica, a ordem
das operações pode gerar respostas diferentes
se aplicada incorretamente. Nesse contexto,
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avalie a expressão a seguir em que os
operadores matemáticos são desconhecidos e,
portanto, representados pelas letras gregas α,
β e γ:
𝟐𝜶𝟐𝜷𝟐𝜸𝟐 = 𝟐
Para que a igualdade representada acima seja
verdadeira, as letras gregas α, β e γ devem ser
substituídas, respectivamente, por:
a) + , ÷ , −.
b) + , − , ×.
c) − , × , +.
d) ÷ , + , ÷.
QUESTÃO 09
Quando calculamos a probabilidade de um
evento futuro com base em nossas
observações de eventos passados, chamamos
isso de probabilidade experimental. Nesse
contexto, a tabela de frequências a seguir
mostra os pedidos de uma pizzaria em uma
noite de sábado.
Sabor da pizza
Número de pedidos
Calabresa
11
Quatro queijos
8
Frango com catupiry
6
Portuguesa
6
Bacon
9
Coração
4
Chocolate
6
Com base nesses dados, qual seria uma
estimativa razoável da probabilidade de o
próximo sabor de pizza pedido ser chocolate?
a) 8%.
b) 12%.
c) 16%.
d) 20%.
QUESTÃO 10
Um termômetro é um dispositivo que permite
verificar a temperatura ambiente e pode
apresentar diferentes escalas. Duas dessas
escalas são o Fahrenheit e o Celsius, com as
seguintes definições:
Fahrenheit: escala termométrica de símbolo F,
na qual 32 °F é o ponto de congelamento da
água e 212 °F é o ponto de ebulição da água.
Celsius: escala de temperatura de símbolo C,
na qual 0 °C é o ponto de congelamento da
água e 100 °C é o ponto de ebulição da água.
Com base nessas informações, a temperatura
T = 50 ºC equivale a:
a) 82 ºF.
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b) 90 ºF.
c) 122 ºF.
d) 180 ºF
LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem Bonita, é competência exclusiva do
Município:
a) Preservar as florestas naturais, a fauna, a flora
e os recursos naturais.
b) Fomentar a produção agropecuária e
organizar o abastecimento alimentar.
c) Proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas.
d) Fixar e sinalizar os locais de estacionamento
de veículos, os limites de zona de silêncio e de
trânsito e tráfego em condições especiais.
QUESTÃO 12
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem Bonita, é vedado ao servidor público:
a) Instalar
equipamentos,
mobiliários
ou
aparelhos de sua propriedade no recinto em
que trabalha.
b) Deixar de exercer atividades particulares em
horário de expediente.
c) Efetuar hora extra, mesmo que autorizado pelo
superior hierárquico.
d) Ter qualquer tipo de filiação partidária.
QUESTÃO 13
Conforme o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos para os Servidores da Prefeitura
Municipal de Vargem Bonita, para efeitos de
promoção será contado como tempo de
serviço:
a) Faltas não abonadas.
b) Licença com remuneração.
c) Suspensão disciplinar.
d) Prisão decorrente de decisão judicial.
QUESTÃO 14
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita,
recondução é:
a) O retorno do servidor estável ao cargo por ele
anteriormente ocupado.
b) O retorno à atividade de servidor aposentado
por invalidez, quando, por junta médica oficial,
forem declarados insubsistentes os motivos
determinantes da aposentadoria.
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c) A investidura do servidor em cargos de
atribuições e responsabilidades compatíveis
com a limitação que tenha sofrido em sua
capacidade física ou mental, verificada em
inspeção médica.
d) O número de servidores que devem ter
exercício em cada órgão e suas unidades,
mediante prévia distribuição dos cargos e das
funções de confiança, integrantes do
respectivo quadro.
QUESTÃO 15
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita, não
está prevista a licença:
a) Para desempenho de atividades políticas.
b) Para tratar de interesses particulares.
c)
Para realização de estudo.
d) Para atender a familiares, em caso de
enfermidade.
ESPECÍFICAS
QUESTÃO 16
O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
para Hepatite B e Coinfecções, traz os sinais e
sintomas comuns às hepatites, bem como o
manejo adequado para essa doença. De acordo
com o protocolo citado, assinale a alternativa
correta:
a) O HCV é um viŕ us da famiĺ ia Flaviviridae. Sua
transmissão ocorre fundamentalmente por via
parenteral. A transmissão sexual do HCV
também tem sido relatada de forma esporádica
em grupos populacionais específicos.
b) O risco para infecção pelo HCV está
aumentado em algumas populações, a saber:
pessoas que receberam transfusão de sangue
e/ou hemoderivados antes de 1993; que usam
drogas; que compartilham seringas e agulhas;
que possuem tatuagem ou piercing; ou que
apresentam outras formas de exposição
percutânea
–
como
procedimentos
odontológicos,
podologia,
manicure
e
pedicure, mas obedecem às normas de
biossegurança.
c) A hepatite B é uma doença de transmissão
enteral (compartilhamento de agulhas,
seringas, material de manicure e pedicure,
lâminas de barbear e depilar, tatuagens,
piercings, procedimentos odontológicos ou
cirúrgicos.
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d) O objetivo principal do tratamento é a
erradicação do vírus. Espera-se, assim,
diminuir a expectativa e a qualidade de vida do
paciente,
aumentar
a
incidência
de
complicações da doença hepática crônica e
reduzir a transmissão do HCV.
QUESTÃO 17
A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990,
regula, em todo o território nacional, as ações
e serviços de saúde, executados isolada ou
conjuntamente, em caráter permanente ou
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas, de
direito público ou privado. Assinale a
alternativa incorreta sobre os objetivos do
Sistema Único de Saúde (SUS):
a) Identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde.
b) Formulação de política de saúde destinada a
promover, nos campos econômico e social, a
observância do disposto no § 1º do art. 2º
desta lei.
c) Assistência às pessoas por intermédio de
ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde, com a realização integrada das
ações assistenciais e das atividades
preventivas.
d) Participação na formulação da política e na
execução de ações de saneamento básico
utilizando
as
prefeituras
para
o
estabelecimento de prioridades, a alocação de
recursos e a orientação programática.
QUESTÃO 18
A Organização Mundial da Saúde (OMS), em
2002, no Relatório Mundial sobre Violência e
Saúde, definiu a violência como: “Uso da força
fis
́ ica ou do poder real ou em ameaça, contra si
próprio, contra outra pessoa, ou contra um
grupo ou uma comunidade, que resulte ou
tenha qualquer possibilidade de resultar em
lesão, morte, dano psicológico, deficiência de
desenvolvimento ou privação.” O Relatório
Mundial sobre a Violência e Saúde da OMS
(2002) destaca as seguintes tipologias,
sistematizadas:
I. Violência autoprovocada são as tentativas
de suicid
́ io, suicid
́ io, autoflagelaçao
̃ ,
autopunição, automutilação.
II. Violência interpessoal: subdivide-se em
violência intrafamiliar e comunitária
(extrafamiliar).
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III. Violência intrafamiliar/doméstica: ocorre
entre os membros da própria famiĺ ia, entre
pessoas que não têm grau de parentesco.
Ou seja, existem relações de parentesco,
laços consanguin
́ eos ou vin
́ culos afetivos
entre vítima e provável autor (a) da
agressão.
IV. Violência extrafamiliar/comunitária: ocorre
entre indivíduos sem relação pessoal,
conhecidos ou não. Ou seja, existem
relações
de
parentesco,
laços
consanguin
eos
ou
vi
n
culos
afetivos
entre
́
́
vítima e provável autor (a) da agressão.
V. Violência coletiva: subdivide-se em social,
polit́ ica e econômica e se caracteriza pela
subjugação/dominação de grupos e do
Estado, como guerras, ataques terroristas
ou formas em que há́ manutençao
̃ das
desigualdades
sociais,
econômicas,
culturais, de gênero, etárias e étnicas.
A alternativa que apresenta todas as
afirmações corretas para esta questão é:
a) I, II e III.
b) I, II e V.
c) I, III e IV.
d) II, IV e V.
QUESTÃO 19
A hanseníase parece ser uma das mais antigas
doenças que acometem o homem. Outrora
motivo de estigma e exclusao
̃ , há mais de 20
anos a doença tem tratamento capaz de curar a
totalidade dos casos. O agente etiológico da
hanseníase é:
a) Bacilo de Koch.
b) Mycobacterium leprae.
c) Plasmodium vivax.
d) Schistosoma mansoni.
QUESTÃO 20
A febre amarela é uma doença infecciosa febril
aguda, imunoprevenível, de evolução abrupta e
gravidade variável, com elevada letalidade nas
suas formas graves. O agente etiológico são
artrópodes (vetores), da família Culicidae,
habitualmente conhecidos como mosquitos e
pernilongos. Analise as afirmativas a seguir e
assinale V para verdadeiro e F para falso:
( ) O período de incubação da doença varia de
três a seis dias e, em situações esporádicas,
considera-se que pode se estender até́ 15 dias.
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( ) A suscetibilidade é universal, e a infecção
confere imunidade duradoura, podendo se
estender por toda a vida.
( ) O espectro clínico da febre amarela pode
variar desde infecções assintomáticas até́
quadros graves e fatais.
( ) Não existe vacina para febre amarela, porém estudos estão em progresso.
Assinale a alternativa que contém a sequência
correta.
a) V – F – V – F.
b) V – V – F – F.
c) V – V – V – V.
d) V – V – V – F.
QUESTÃO 21
A Portaria n. 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. Dentre
as doenças, agravos e eventos de saúde
pública apresentados a seguir, indique qual
alternativa não contém apenas casos de
notificação compulsória.
a) Doença Meningocócica e outras meningites;
Acidente de trabalho com exposição a material
biológico; Cólera; Dengue – casos; Marburg.
b) Esquistossomose; Acidente de trabalho –
grave, fatal e em crianças e adolescentes;
Dengue – Óbitos.
c) Febre de Chikungunya; Malária na região
amazônica;
Poliomielite
por
poliovírus
selvagem.
d) Toxoplasmose gestacional e congênita;
Acidente
por
animal
potencialmente
transmissor da raiva; Diabetes gestacional.
QUESTÃO 22
A vigilância epidemiológica é um dos pontos
centrais de atuação das Comissões de
Controle de Infecção, pois, por meio dela, é
possível obter taxas que permitem conhecer a
realidade epidemiológica. Os indicadores são
meios facilitadores de identificar a incidência e
prevalência de doenças e agravos. Sobre os
indicadores, analise as afirmações a seguir:
I. Indicadores são medidas quantitativas que
medem a importância de um agravo.
II. Os indicadores dimensionam o impacto de
um agravo na instituição, refletindo o risco dos
expostos e sua exposição.
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III. Refletem os riscos, porém não são
recomendáveis para avaliação se as medidas
de prevenção alcançaram o resultado
esperado.
IV. Em geral são representados por uma
variável numérica, em que a prevalência deve
ser analisada por meio do cálculo:
no de casos novos de um evento em uma
população exposta X 100 / no de indivíduos
expostos.
Assinale a alternativa que contém apenas
afirmações corretas:
a) I e II.
b) I, II e III.
c) I e IV.
d) I, II, III e IV.
QUESTÃO 23
Obstrução de vias aéreas por corpo estranho
(OVACE) consiste na obstrução de vias aéreas
causada por aspiração de corpo estranho,
geralmente localizado na laringe ou traqueia. A
aspiração de corpo estranho é a quinta
principal causa de morte nos EUA, com risco
aumentado em pacientes idosos. Em casos de
obstrução grave da via aérea em paciente
responsivo, o auxiliar de enfermagem deve:
a) Iniciar reanimação cardiopulmonar com duas
ventilações de resgate.
b) Realizar manobra de Kristeller posicionando
uma das mãos fechada, com a face do polegar
encostada na parede abdominal, entre
apêndice xifoide e a cicatriz umbilical; com a
outra mão espalmada sobre a primeira,
comprimir o abdome em movimentos rápidos,
direcionados para dentro e para cima (em J); e
repetir a manobra até a desobstrução.
c) Realizar manobra de Heimlich posicionando
uma das mãos fechada, com a face do polegar
encostada na parede abdominal, entre
apêndice xifoide e a cicatriz umbilical; com a
outra mão espalmada sobre a primeira,
comprimir o abdome em movimentos rápidos,
direcionados para dentro e para cima (em J); e
repetir a manobra até a desobstrução.
d) Realizar a nanobra de Chin-Lift, para o
controle de vias aéreas, que consiste em
posicionar os dedos de uma das mãos do
examinador sob o mento, que é suavemente
tracionado para cima e para frente, enquanto o
polegar da mesma mão deprime o lábio
inferior, para abrir a boca; a outra mão do
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examinador é posicionada na região frontal
para fixar a cabeça da vítima.
QUESTÃO 24
Queimadura é toda lesão provocada pelo
contato direto com alguma fonte de calor ou
frio, produtos químicos, corrente elétrica,
radiação, ou mesmo alguns animais e plantas
(como larva, água-viva e urtiga), entre outros.
Se a queimadura atingir 10% do corpo de uma
criança, ela corre sério risco. Já em adultos, o
risco existe se a área atingida for superior a
15%. Analise as alternativas a seguir e indique
qual é o procedimento correto de primeiros
socorros:
a) Perfurar a flictena para diminuir a dor do
paciente.
b) Passar açúcar para acelerar a cicatrização.
c) Aplicar gelo sobre a flictena para diminuir o
edema por, aproximadamente, cinco minutos.
d) Colocar a parte queimada debaixo da água
corrente fria, com jato suave, por,
aproximadamente, 10 minutos.
QUESTÃO 25
A Atenção Básica é a principal porta de entrada
e o centro articulador do acesso dos usuários
ao Sistema Único de Saúde (SUS) e às Redes
de Atenção à Saúde (RAS), orientada pelos
princípios da acessibilidade, coordenação do
cuidado, vínculo, continuidade e integralidade.
Sobre esse tema, analise as alternativas a
seguir e assinale a incorreta:
a) A Atenção Básica é o conjunto de ações de
saúde individuais, familiares e coletivas que
envolvem promoção, prevenção, proteção,
diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução
de danos, cuidados paliativos e vigilância em
saúde, desenvolvida por meio de práticas de
cuidado integrado e gestão qualificada,
realizada com equipe multiprofissional e
dirigida à população em território definido,
sobre as quais as equipes assumem
responsabilidade sanitária.
b) A Atenção Básica será a principal porta de
entrada e centro de comunicação da RAS,
coordenadora do cuidado e ordenadora das
ações e serviços disponibilizados na rede.
c) A Atenção Básica será ofertada integralmente
e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo
com suas necessidades e demandas do
território, considerando os determinantes e
condicionantes de saúde.
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d) É compulsória a exclusão baseada em idade,
gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade,
orientação sexual, identidade de gênero,
estado de saúde, condição socioeconômica,
escolaridade, limitação física, intelectual,
funcional e outras.
QUESTÃO 26
Paciente MS, 20 anos, procura a atenção básica
em razão de quadro de rinite alérgica. Durante
o atendimento, após avaliar o paciente, o
médico prescreve dipirona sódica 500 mg EV e
hidrocortisona 300 mg EV. Na unidade de
saúde estão disponíveis apenas ampolas de
dipirona sódica com 500 mg/ml contendo 2 ml
e hidrocortisona frasco/ampola de 500 mg que
será diluída em água destilada com volume
final de 10 ml. Analise as afirmativas a seguir:
I. O auxiliar de enfermagem deverá administrar
6 ml de hidrocortisona EV para atingir a dose
prescrita de 300 mg.
II. O auxiliar de enfermagem deverá administrar
3 ml da solução de hidrocortisona EV para
atingir a dose prescrita de 300 mg.
III. A dipirona sódica é um analgésico e
antitérmico. Nesse caso o auxiliar de
enfermagem deverá aspirar 1 ml da ampola de
dipirona sódica e diluir para a aplicação EV.
IV. O auxiliar de enfermagem deverá aspirar 2
ml de dipirona sódica e diluir conforme padrão
da instituição para administração EV para
atingir a dose prescrita.
Assinale a alternativa que contém apenas
afirmativas corretas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) III e IV.
QUESTÃO 27
É uma afecção heredodegenerativa (isto é,
herdada geneticamente e progressiva) do
sistema nervoso central, cujos sintomas são
causados pela perda marcante de células em
uma parte do cérebro denominada gânglios da
base. O texto refere-se à:
a) Doença de Addison.
b) Doença de Parkinson.
c) Doença de Huntington.
d) Doença de Crohn.

UNOESC | 6-7

QUESTÃO 28
A hidrocefalia é um processo dinâmico que
resulta em um aumento progressivo do volume
ventricular em razão de uma obstrução relativa
ou completa entre os locais de produção e
absorção do LCR ou, muito menos comumente,
produção excessiva. Analise as afirmativas a
seguir e marque-as com V para verdadeira e F
para falsa:
( ) Fontanela abaulada e maior que o normal
com separação de suturas pode caracterizar a
hidrocefalia.
( ) Sonolência excessiva, irritação e olho de
sol poente são características de hidrocefalia.
( ) A hidrocefalia se apresenta sem
malformações associadas.
( ) A hidrocefalia está dividida em comunicante
(obstrutiva)
e
não
comunicante
(não
obstrutiva).
Assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta:
a) V – V – F – F.
b) V – F – V – F.
c) F – F – V – F.
d) F – F – V – V.
QUESTÃO 29
A brucelose é uma das mais importantes
zoonoses bacterianas, com mais de meio
milhão de casos novos em humanos
reconhecidos anualmente, principalmente em
países em desenvolvimento. Analise as
alternativas a seguir e indique a opção
incorreta sobre a brucelose.
a) Doença que causa quadro febril acompanhado
por inúmeros sinais e sintomas, destacados
entre eles a mialgia e a artralgia.
b) As principais espécies responsáveis por
doença em humanos são B. melitensis, B.
abortus e B. suis. Ainda não há comprovações
de que materiais contaminados como sangue,
urina e secreções possam ser agentes de
transmissão da brucelose.
c) Além de no ser humano, as espécies de
Brucella podem ser encontradas em diversas
espécies.
d) A transmissão ocorre principalmente por
ingestão
de
produtos
contaminados
(sobretudo lácteos não pasteurizados –
inclusive queijos –, carne, medula óssea e
vísceras malcozidas).

– CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N.º 01/2019 – PREFEITURA DE VARGEM BONITA - SC

QUESTÃO 30
Os eventos adversos pós-vacinação (EAPV)
podem ser relacionados às composições das
vacinas, aos indivíduos vacinados, à técnica
usada em sua administração, ou a
coincidências com outros agravos. De acordo
com seus conhecimentos sobre vacinação,
indique a alternativa incorreta.
a) Um recém-nascido dentro dos parâmetros
normais deve ser vacinado para BCG e
Hepatite B.
b) Até o momento, há muitas evidências sobre a
vacina da influenza aumentar o risco de
recorrência da síndrome de Guillain Barré em
indivíduos com história pregressa dessa
patologia.
c) As reações anafiláticas são raras e podem
ocorrer em razão da hipersensibilidade a
qualquer componente da vacina.
d) Manifestações locais como dor e sensibilidade
no local da injeção, eritema e enduração
ocorrem em 10 a 64% dos pacientes.
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