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ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme
solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação,
matemática e língua portuguesa. 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 Provas.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada umas 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;
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/ou
pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas 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 Cartãoresposta ao término do tempo destinado à sua realização;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartãoresposta;
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, ao candidato, 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 nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 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 após o seu início, devendo
obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o
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, o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.
• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais
permitido o ingresso aos sanitários.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.
• Se do exame 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.
O • gabarito preliminar da prova estará disponível em
02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal
de Joaçaba (http://www.joaçaba.sc.gov.br) e na página da
Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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LÍNGUA PORTUGUESA

Unoesc | 01

QUESTÃO 4

Indique a opção que preenche corretamente os
espaços da frase a seguir.

“Dê férias para seus pés!” Esse era o slogan de
um calçado fabricado no Brasil. As palavras dê,
férias e pés recebem acento gráfico porque são,
respectivamente:

_____ vida ensina _____ todos que ____ tempo para ir
____ luta e tempo para descansar.

a) oxítona tônica terminada em e; paroxítona terminada
em ditongo; e monossílaba tônica terminada em es.

a) A – a – à – há

b) monossílaba tônica terminada em e; paroxítona
terminada em as; e oxítona terminada em s.

QUESTÃO 1

b) A – a – há – à

c) monossílaba tônica terminada em e; paroxítona
terminada em ditongo; e monossílaba tônica
terminada em es.

c) À – a – há – à
d) A – a – há – a
QUESTÃO 2

Observe as frases seguintes e assinale a opção
correta quanto à concordância (nominal ou verbal).
I. Fazem três anos que me preparo para esta prova.
II. Haviam vinte candidatos para aquela vaga.
III. Os Estados Unidos negociam acordo de paz entre
Coreia do Sul e Coreia do Norte.
IV. “Proibido Entrada”.
a) Todas as frases apresentam erro quanto à
concordância.
b) I, II estão corretas quanto à concordância.

d) todas recebem acento porque são palavras
pronunciadas fortes.
QUESTÃO 5

Leia os períodos a seguir verificando que ideias
expressam as conjunções/locuções conjuntivas
sublinhadas. A seguir, assinale a opção correta.
I- À medida que o tempo passava, o candidato à vaga
se acalmava.
II- Como o programado, a prova iniciou às 8:00.
III- Estudou muito para que obtivesse boa nota nesta
prova.
IV- Hoje, quando saí de casa, pensei positivamente
sobre o concurso público.

c) I, II e III estão corretas quanto à concordância.
d) III e IV estão corretas quanto à concordância.
QUESTÃO 3

Quantas orações há no período apresentado a
seguir?
“Quando teve certeza de que ninguém os via,
enlaçou-o.”
a) Há três orações.
b) Há duas orações.
c) Trata-se de um período simples; portanto, há apenas
uma oração.
d) Como há quatro verbos no período, há quatro
orações.

a) Conformidade – proporcionalidade – temporalidade
– temporalidade.
b) Proporcionalidade – conformidade – finalidade –
temporalidade.
c) Temporalidade – conformidade – proporcionalidade
– finalidade.
d) Finalidade – conformidade – proporcionalidade –
temporalidade.
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 6

Aplicado a juros simples de 2% a.m., quanto tempo
um capital de $ 6.4000,00 leva para produzir $
1.152,00 de juros?
a) 10 meses.

c) 9 meses e 15 dias.

b) a segunda transportadora tem sempre um melhor
preço para o comerciante.

d) 8 meses.

c) as duas têm sempre o mesmo preço.
QUESTÃO 7

Uma fábrica produz 400 pares de meias por mês.
A partir de janeiro ela fabricará, a cada mês, 20
pares a mais que no mês anterior durante um ano.
Quantos pares serão produzidos de janeiro ao final
de dezembro?

b) 8.000.

O lucro de uma empresa é dado por

b) o lucro é máximo para x igual a 20.

d) 7.360.
QUESTÃO 8

Uma comunidade consome 30.000 litros de água por
dia. Para isso, conta com um reservatório de forma
cilíndrica cujo raio é de 20 m, e a altura, de 15 m. Por
quanto tempo, aproximadamente , o reservatório
poderá abastecer essa comunidade?

d) 428 dias.

QUESTÃO 10

a) o lucro é positivo para x maior que 20.

c) 6.360.

c) 628 dias.

d) para distâncias inferiores a 6 km, o preço da primeira,
para o comerciante, é melhor que o da segunda.

, onde x é a quantidade
vendida. Assim, podemos afirmar que:

a) 7.950.

b) 500 dias.

Para transportar uma certa mercadoria, um
comerciante consultou duas transportadoras. A
primeira cobrou R$ 15,00 por quilômetro rodado. A
segunda cobrou uma parcela fixa de R$ 30,00 mais
R$ 10,00 por quilômetro rodado. Então, podemos
afirmar corretamente que:
a) a primeira transportadora tem sempre um melhor
preço para o comerciante.

b) 9 meses.

a) 150 dias.

QUESTÃO 9

c) o lucro é positivo para x entre 5 e 20.
d) o lucro é máximo para x igual a 3.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, os cargos públicos classificam-se em:
a) cargos de carreira de provimento efetivo, cargos
de provimento em comissão e contratos de emprego
público.
b) cargos de provimento em comissão, contratos
temporários e contratos de emprego público.
c) cargos de carreira de provimento efetivo, contratos
temporários e contratos de emprego público.
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QUESTÃO 13

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correto dizer sobre posse e exercício:
a) A nomeação e a posse ocorrerão no prazo de 30 dias
contados da publicação do ato de convocação.
b) A posse ocorrerá pela publicação da convocação em
diário oficial, no qual deverão constar as atribuições, os
deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes
ao cargo ocupado.
c) A posse não poderá ocorrer mediante procuração
específica.

d) cargos de carreira de provimento efetivo, cargos
de provimento em comissão, contratos temporários e
contratos de emprego público.

d) A posse em cargo público dependerá de prévia
inspeção médica oficial, sendo que qualquer
deficiência afastará a possibilidade de exercício,
mesmo para agentes políticos.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 14

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, está correto afirmar sobre progressão:

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
a reinvestidura do servidor estável no cargo
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante
de sua transformação, quando invalidada a sua
demissão por decisão administrativa ou judicial,
com ressarcimento de todas as vantagens, trata-se
de:

a) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 1% (um por cento), será pago
a partir do mês de janeiro do ano subsequente ao
período aquisitivo.
b) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 2% (dois por cento), será pago
a partir do mês de janeiro do ano subsequente ao
período aquisitivo.
c) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 1% (um por cento), será pago
a partir do mês que completar um ano do período
aquisitivo.
d) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 2% (dois por cento), será pago
a partir do mês que completar um ano do período
aquisitivo.

a) recondução.
b) readaptação.
c) reintegração.
d) reversão.
QUESTÃO 15

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, está correto
dizer que é de competência privativa do Município:
a) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
da garantia das pessoas com deficiência e transtornos
mentais.
b) Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos locais,
inclusive o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial.
c) Proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas.
d) Estabelecer e implantar política de educação para a
segurança no trânsito.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16

As crianças menores de dois meses podem adoecer
e morrer em um curto espaço de tempo por
infecções bacterianas graves. São sinais que indicam
a necessidade de encaminhamento da criança ao
serviço de referência com urgência:
I. Recusa alimentar.
II. Vômitos importantes e febre (36 ºC ou mais).
III. Convulsões ou apneia (a criança fica em torno de 20
segundos sem respirar).
IV. Frequência cardíaca abaixo de 100 bpm e respiração
rápida (acima de 60 mrm).
V. A criança movimenta-se menos do que o habitual.
A alternativa que apresenta todos os itens contendo
afirmativas corretas é:
a) I, III, IV e V. 		

b) I, II, IV e V.

c) II e IV. 		

d) I, II e IV.
QUESTÃO 17

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma
condição clínica multifatorial caracterizada por
níveis elevados e sustentados de pressão arterial
(PA). Em relação à HAS, analise as afirmativas a
seguir.
I. A primeira verificação de PA deve ser realizada em
ambos os braços. Caso haja diferença entre os valores,
deve ser considerada a medida de menor valor.

QUESTÃO 18

Abscessos de pele, furúnculos e carbúnculos podem
se desenvolver em pessoas hígidas, gerando sinais
flogísticos locais. Assinale a alternativa correta em
relação aos sinais flogísticos:
a) São 3 sinais: febre, dor e hematúria.
b) São 3 sinais: calor, febre e dor.
c) São 4 sinais: rubor, edema, dor e hipertensão.
d) São 4 sinais: calor, rubor, edema e dor.
QUESTÃO 19

A probabilidade de apresentar diabetes ou um
estado intermediário de glicemia depende da
presença de fatores de risco. O público-alvo para o
rastreamento do DM preconizado pela Associação
Americana de Diabetes está apresentado em
algumas afirmativas a seguir. Assinale (V) para
verdadeiro e (F) para falso nas afirmativas a seguir
em relação às características do público-alvo do
Diabetes.
( ) Excesso de peso (IMC >25 kg/m2) e um dos
seguintes fatores de risco: história de pai ou mãe
com diabetes; hipertensão arterial (>140/90 mmHg
ou uso de anti-hipertensivos em adultos).
( ) História de diabetes gestacional ou de recémnascido com mais de 4 kg; transmissão vertical.
( ) Tolerância diminuída à glicose ou glicemia de
jejum alterada.
( ) Obesidade severa; síndrome de ovários policísticos;
história de doença cardiovascular; inatividade física.

II. O braço com o maior valor aferido deve ser utilizado
como referência nas próximas medidas.

Assinale a alternativa que contém a sequência
correta, de cima para baixo.

III. A PA deverá ser novamente verificada a cada dois
anos, se PA menor que 140/90 mmHg.

a) F – V – F – V.

IV. O indivíduo deverá ser investigado para doenças
arteriais se apresentar diferenças de pressão entre os
membros superiores maiores de 20/10 mmHg para as
pressões sistólica e diastólica, respectivamente.
A alternativa que apresenta todos os itens contendo
afirmativas corretas é:
a) I, III e IV. 		

b) I, II e III.

c) II e IV. 		

d) I e III.

b) V – V – V – V.
c) V – V – F – V.
d) V – F – V – V.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 22

Durante uma descompensação hiperglicêmica
aguda, o paciente pode desenvolver cetoacidose,
configurando uma emergência endocrinológica
decorrente da deficiência absoluta ou relativa de
insulina, potencialmente letal. De acordo com
os sinais e sintomas da cetoacidose, analise as
afirmativas a seguir:

A diarreia é um desarranjo do intestino com aumento
do número de evacuações e fezes amolecidas ou
líquidas. Uma das formas de tratamento seria a
ingesta de soro caseiro. Diante do exposto, assinale
a opção que descreve a forma correta de preparo do
soro caseiro:

I. Dentre os sintomas estão: polidipsia, poliúria,
enurese, hálito cetônico, fadiga e visão turva.
II. O paciente pode apresentar náuseas e dor abdominal,
além de vômitos, desidratação, hiperventilação e
alterações do estado mental.
III. Um dos sinais de alarme inclui a hiperglicemia
(glicemia menor de 70 mg/dl).
IV. Esse quadro pode se agravar, levando a complicações
como choque, insuficiência renal, pneumonia de
aspiração, síndrome de angústia respiratória do adulto
e edema cerebral em crianças.
A alternativa que apresenta todos os itens contendo
afirmativa(s) correta(s) é:
a) I, III e IV. 		

b) I, II e III.

c) III e IV. 		

d) I, II e IV.

a) Misture em um litro de água mineral, de água filtrada
ou de água fervida (mas já fria) uma colher pequena
(tipo cafezinho) de açúcar e uma colher grande (tipo
sopa) de sal. Misture bem e ofereça o dia inteiro ao
doente em pequenas colheradas.
b) Misture em um litro de água mineral, de água
filtrada ou de água fervida (mas já fria) uma colher
pequena (tipo cafezinho) de sal e uma colher grande
(tipo sopa) de açúcar. Misture bem e ofereça o dia
inteiro ao doente em pequenas colheradas.
c) Misture em um litro de água mineral, de água
filtrada ou de água fervida (mas já fria) duas colheres
pequenas (tipo cafezinho) de açúcar e uma colher
grande (tipo sopa) de sal. Misture bem e ofereça o dia
inteiro ao doente em pequenas colheradas.
d) Misture em um litro de água mineral, de água
filtrada ou de água fervida (mas já fria) duas colheres
pequenas (tipo cafezinho) de sal e uma colher grande
(tipo sopa) de açúcar. Misture bem e ofereça o dia
inteiro ao doente em pequenas colheradas.

QUESTÃO 21

Os “Dez Passos para uma Alimentação Saudável
para pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS)” foram adaptados a partir dos “Dez Passos
para uma Alimentação Saudável” e contemplam
as recomendações de alimentação necessárias ao
autocuidado para usuários com HAS. Dentre os 10
Passos para uma alimentação saudável para pessoas
com HAS, analise as opções a seguir e indique a
incorreta.
a) Procurar utilizar uma quantidade mínima de sal na
preparação dos alimentos.
b) Recomenda-se para indivíduos hipertensos 20 g de
sal por dia (uma colher de chá), considerando todas as
refeições.
c) Prefira temperos naturais como alho, cebola, limão,
cebolinha, salsinha, açafrão, orégano, manjericão,
coentro, cominho, páprica, sálvia, entre outros.
d) Alimentos industrializados como embutidos
(salsicha, salame, presunto, linguiça e bife de
hambúrguer) e enlatados (milho, palmito, ervilha etc.),
devem ser evitados, porque são ricos em gordura e sal.

QUESTÃO 23

Hematêmese, melena ou enterorragia, fraqueza ou
síncope, hipotensão arterial, hipotensão postural e/
ou taquicardia são prováveis sinais e sintomas de:
a) Epistaxe.
b) Hemoptise.
c) Hemorragia Digestiva Alta.
d) Hemorragia Digestiva Baixa.
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QUESTÃO 24

Alvoroço, confusão, agitação, medo, choro, tristeza,
apatia, insegurança e alterações da percepção
da realidade são algumas das expressões que
igualmente denotam que algo não vai bem com o
sujeito. Tanto aspectos biológicos quanto relacionais
estão envolvidos na gênese desses desequilíbrios.
Durante o manejo da crise em saúde mental deve-se:
I. Avaliar ambiente, sujeitos e segurança (método
ACENA).
II. Realizar avaliação primária e secundária observando
o estado mental (ex: lucidez, orientação e noção
da realidade), sem considerar as condições clínicas
específicas de cada situação.
III. Aproximar-se de forma tranquila, identificar-se
(nome e função) e explicar o motivo da aproximação
(oferecer ajuda).
IV. Disponibilizar-se ao “bom encontro”, ou seja, estar
aberto ao contato e trocas de forma respeitosa e
acolhedora.
V. Iniciar a comunicação buscando identificar qual
a emoção presente na cena (raiva, medo, ansiedade,
angústia, tristeza, irritação, indiferença). Acolher
e ajudar a expressão da emoção, validando-a e
procurando estabelecer uma relação de confiança.
A alternativa que apresenta todos os itens contendo
afirmativa(s) correta(s) é:
a) I, II e IV.
b) I, II e III.

b) Identificar e legitimar (“Dá para entender”; “É
compreensível”; “Estou entendendo”) a emoção
presente na cena e atentar às situações descritas pelo
paciente como insuportáveis.
c) Estabelecer o ritmo da conversação, com pressa para
chegar ao desfecho do atendimento, transmitindo ao
paciente a sensação de que ele não está sozinho.
d) Iniciar a comunicação diretamente com o paciente,
preferencialmente garantindo a privacidade do
contato e encorajando a expressão de problemas e
sentimentos vivenciados.
QUESTÃO 26

O pneumotórax aberto é uma lesão aberta no tórax
com franca comunicação entre o ar ambiente e a
cavidade pleural, evidenciada pela visível passagem
do ar através do ferimento. Entre as condutas
para esse tipo de ferimento, assinale a alternativa
incorreta:
a) Avaliação da ventilação: presença de dispneia ou
desconforto respiratório, taquipneia, presença de
sinais de hipóxia (ansiedade e agitação ou apatia) e
presença de cianose.
b) Avaliação da parede torácica anterior e posterior (se
possível) para detecção do ferimento.
c) Administrar O2 em alto fluxo para manter SatO2 ≥
94%.
d) Cobrir imediatamente o ferimento com curativo
oclusivo compressivo com plástico ou papel metálico,
com quatro pontos/lados de fixação.
QUESTÃO 27

c) I, III, IV e V.
d) Apenas em I e III.
QUESTÃO 25

Considere um paciente em condição de intenso
sofrimento, que se manifesta por meio de desejo,
impulso, ideação ou planejamento de atos
autolesivos comumente direcionados ao objetivo de
levar à morte. Sobre a abordagem ao paciente que
apresenta risco de suicídio, assinale a alternativa
incorreta.
a) Definir um mediador (preferencialmente um
profissional de saúde treinado), considerando a
receptividade do paciente em relação à formação de
vínculo.

A parada cardiorrespiratória (PCR) é a interrupção
da circulação sanguínea, decorrente da suspensão
súbita e inesperada dos batimentos cardíacos. Após
identificar a PCR o técnico em enfermagem deve
iniciar imediatamente as manobras de reanimação
cardiopulmonar (RCP). Assinale a alternativa que
melhor descreve a reanimação cardiopulmonar sem
via aérea avançada.
a) Iniciar RCP pelas compressões torácicas, mantendo
ciclos de 30 compressões eficientes (na frequência
de 100 a 120/min, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm
com completo retorno) seguidas de duas insuflações
eficientes (de 1 segundo cada e com visível elevação
do tórax) com bolsa valva-máscara com reservatório e
oxigênio adicional.

CONHECIMENTOS GERAIS | CONCURSO PÚBLICO | PREFEITURA DE HERVAL D´OESTE

b) Iniciar RCP pelas compressões torácicas, mantendo
ciclos de 30 compressões eficientes acima de 100/min,
deprimindo o tórax em no mínimo 5 cm com completo
retorno, seguidas de duas insuflações eficientes (de 1
segundo cada e com visível elevação do tórax) com
bolsa valva-máscara com reservatório e oxigênio
adicional.
c) Iniciar RCP pelas duas insuflações eficientes (de 1
segundo cada e com visível elevação do tórax) com
bolsa valva-máscara com reservatório e oxigênio
adicional, seguidas de compressões torácicas,
mantendo ciclos de 30 compressões eficientes (na
frequência de 100 a 120/min, deprimindo o tórax em 5
a 6 cm com completo retorno).
d) Iniciar RCP pelas compressões torácicas, na
frequência de 100 a 120/min, deprimindo o tórax
em 5 a 6 cm com completo retorno. Simultâneas
às compressões devem ser realizadas insuflações
eficientes (de 1 segundo cada, uma a cada seis
segundos) com bolsa valva-máscara com reservatório
e oxigênio adicional.
QUESTÃO 28

O Técnico em Enfermagem exerce atividade de nível
médio, envolvendo orientação e acompanhamento
do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar e
participação no planejamento da assistência de
Enfermagem, cabendo-lhe especialmente, exceto:
a) participar da programação da assistência de
Enfermagem.
b) participar da equipe de saúde.
c) participar da orientação e supervisão do trabalho de
Enfermagem em grau auxiliar.
d) participar do planejamento, organização, execução
e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem.
QUESTÃO 29

A prescrição médica pede Ceftriaxona 300 mg IM. Na
clínica tenho disponível frasco ampola com 1 g de
Ceftriaxona e diluente 3,5 ml de lidocaína 1%, com
volume final de 4 ml. Quantos ml da solução serão
administrados, por via intramuscular, para seguir a
prescrição médica?
a) 2,0.
b) 1,05.
c) 1,2.
d) 1,0.

05 | Unoesc

QUESTÃO 30

A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Publicada
no Diário Oficial da União, de 19 de setembro de
1990), dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde. No que diz
respeito aos princípios e diretrizes que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmações
a seguir.
I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
II. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos
ou privilégios de qualquer espécie.
III. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de
assistência à saúde da população.
IV. Integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade
do sistema.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as opções I e II estão corretas.
b) Apenas as opções II e IV estão corretas.
c) Apenas as opções I, II e III estão incorretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
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