Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Edital 01/2012
http://balneariosaude.fepese.org.br

Caderno
de Prova

setembro

2

2 de setembro
das 14:10 às 17:10 h
3 h de duração*
40 questões

S102b Enfermeiro
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Texto
“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria
das inovações linguísticas, notadamente a imprensa
escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação
jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção
comunitária e generalizante. Nela a linguagem rebuscada foi substituída pela simplificação, a serviço de
uma maior comunicabilidade.”

(20 questões)
2. Suponha a seguinte notícia de jornal.
“As pesquisas que medem o nível de desemprego no
país, constataram que, nos últimos meses houve mais
demissões que contratações. Os analistas acreditam
que, se houverem mais turbulências na economia
mundial, o desemprego continuará em alta ao longo
do ano”.
Considerando a linguagem formal, analise as afirmativas abaixo sobre o texto.
1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a
norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e
“desemprego” têm função de sujeito nas frases
em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível
e, por isso, considerada aceita pela gramática
normativa.

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes afirmativas a respeito do
texto.
1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à
“imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do
texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria
mantido, já que continuaria sendo palavra
feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no
texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graficamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

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

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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3. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) As rúbricas foram devidamente colocadas em
cada página do processo. (frase correta)
b. ( ) A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
c. ( ) Os funcionários obedeceram às ordens dadas
pela chefia imediata. (erro de regência verbal)
d. ( X ) As empresas não enviaram os relatórios para
mim analisar. (erro no emprego do pronome)
e. ( ) Ele é amoral e tem atitudes imorais. (as palavras destacadas são homônimas)

4. Assinale a frase que apresenta correta colocação
pronominal.
a. ( ) Responsabilidade: é esse tipo de atitude que
busca-se aqui neste setor.
b. ( ) Em tempo nenhum, se percebeu qualquer
sinal de desrespeito.
c. ( ) Me pediram para falar pela equipe naquela
reunião.
d. ( ) Nunca envolva-se em discussões sobre as
quais não há o que argumentar.
e. ( X ) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras
de conduta neste Departamento.

5. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) O iminetente Deputado virá à nossa cidade.
b. ( ) Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
c. ( X ) Memorando é um documento que circula
entre departamentos em uma instituição
pública.
d. ( ) “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são
fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à
do remetente.
e. ( ) Pronomes de Tratamento equivalem à
segunda pessoa do plural. Assim, a frase
“Aguardamos a vossa consideração sobre
nosso pleito”, em documentos oficiais, está
correta.
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Temas Atuais

5 questões

6. O Banco Central Europeu decidiu recentemente
reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para
0,75%.
Assinale a alternativa que indica uma das razões que
nortearam essa decisão.
a. ( X ) A desaceleração da economia europeia.
b. ( ) A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
c. ( ) A aceleração dos níveis de emprego e falta de
mão de obra.
d. ( ) O aumento da produção industrial no último
trimestre.
e. ( ) O volume extremamente alto de reservas
de alguns países europeus, entre os quais a
Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

7. O cenário político latino-americano foi sacudido,
recentemente, por acontecimentos ocorridos no
Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem
um retrocesso na evolução da democracia na região.
Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere
a afirmação.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
( ) O cancelamento das eleições presidenciais em
que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
( X ) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
( ) A vitória, nas eleições gerais, do Partido da
Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
( ) A destituição do presidente constitucional do
país, apoiada pelos governos da Argentina
e do Brasil, mas fortemente contestada pelo
Peru e Venezuela.
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8. Examine as afirmativas abaixo:
1. Na última década, o perfil socioeconômico do
Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.
3. Muitos autores defendem que milhares de
pessoas saíram da pobreza e ascenderam às
classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis
por estas mudanças estão a estabilização dos
preços.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à
adoção do sistema de cotas raciais nas universidades
brasileiras.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta
da chamada “Partícula de Deus”.
Assinale a alternativa correta a respeito dessa
descoberta.
a. (

b.

c.

d.

e.

Qual foi a decisão em questão?
a. ( ) Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais
em universidades brasileiras.
b. ( X ) O sistema de cotas raciais em universidades
não contraria a Constituição brasileira.
c. ( ) O sistema de cotas raciais em universidades,
além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas
disputadas nos Vestibulares.
d. ( ) Estendeu o sistema de cotas, em proporções
idênticas, aos indígenas, descendentes de
asiáticos, descendentes de marranos e aos
quilombolas.
e. ( ) Respeitando o direito dos que já ingressaram
em universidades, beneficiados pelo sistema
de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata
suspensão.

) Trata-se de uma descoberta inesperada, pois
os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam
encontrá-la.
( ) Vislumbrado na Idade Média pelo cientista
inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria
no universo.
( ) Talvez seja a descoberta mais importante
da ciência moderna, uma vez que permite
comprovar racional e cientificamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
( X ) A descoberta anunciada pode ser o há muito
procurado bóson de Higgs, considerado a
chave para entender a estrutura fundamental
da matéria.
( ) A Partícula de Deus é uma forma de vida que
não pode ser enquadrada em nenhum dos
reinos da natureza até então conhecidos.
Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma
espécie extinta no início da formação do
universo.

Conhecimentos Gerais
de Saúde Pública

10 questões

11. As ações e os serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem
um sistema único, organizado de acordo com diretrizes. As bases do SUS são estabelecidas em Lei pela:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Lei no 8142/90.
Lei no 8080/90.
Norma Operacional no 8.
Constituição Federal de 1967 no artigo 196.
Constituição Federal de 1988 no artigo 198.
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12. Das leis, normas operacionais e decretos que
regem o SUS, aquela conhecida como Lei Orgânica da
Saúde é a/o:

15. Assinale a alternativa incorreta, considerando as
responsabilidades do Governo Municipal na gestão do
SUS, através das Secretarias Municipais de Saúde.

a.
b.
c.
d.
e.

a. ( X ) Não pode estabelecer parcerias com outros
municípios para garantir o atendimento pleno
de sua população e para procedimentos de
complexidade que estejam acima daqueles
que pode oferecer.
b. ( ) A estratégia adotada no país reconhece o
município como o principal responsável pela
saúde de sua população.
c. ( ) A partir do Pacto pela Saúde, de 2006, o gestor municipal assina um termo de compromisso para assumir integralmente as ações e
os serviços de seu território.
d. ( ) O gestor municipal deve aplicar recursos
próprios e os repassados pela União e pelo
Estado.
e. ( ) O município formula suas próprias políticas
de saúde e também é um dos parceiros para a
aplicação de políticas nacionais e estaduais de
saúde.

( )
( )
( )
(X)
( )

Lei no 8142, de 1990.
Norma Operacional no 7.
Norma Operacional no 8.
Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011.

13. O Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de
Saúde (SUS), instituindo as Regiões de Saúde.
Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no
mínimo, ações e serviços de:
a. ( ) Atenção secundária e terciária e exames de
alta complexidade de imagem e laboratoriais.
b. ( ) Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica
e vigilância DST/AIDS.
c. ( ) Programas de cuidados à população de risco
como crianças, idosos e gestantes.
d. ( ) Autonomia administrativa e gestão financeira
para atenção básica.
e. ( X ) Atenção primária, urgência e emergência,
atenção psicossocial, atenção ambulatorial
especializada e hospitalar, e vigilância em
saúde.

14. Assinale a alternativa incorreta, considerando as
responsabilidades do Governo Federal na gestão do
SUS, através do Ministério da Saúde.
a. ( ) Formula as políticas nacionais de saúde.
b. ( ) A gestão federal da saúde é realizada por
meio do Ministério da Saúde.
c. ( X ) É o principal realizador de ações e projetos de
saúde.
d. ( ) É o principal financiador da rede pública de
saúde.
e. ( ) Planeja, cria normas, avalia e utiliza instrumentos para o controle do SUS.
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16. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à fonte de receitas dos Estados que deve ser
aplicada na saúde.
a. ( ) Imposto de Renda Retido na Fonte.
b. ( X ) Impostos de ICMS, IPVA e ITCMD (sobre
herança e doações).
c. ( ) Impostos de ISS, IPTU, ITBI (sobre transmissão
de bens imóveis).
d. ( ) Receita da dívida ativa de impostos, multas,
juros e correção monetária de impostos.
e. ( ) Transferências da União: cota-parte do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM),
cota-parte do ITR e transferências da Lei
Complementar no 87/96 – Lei Kandir.
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17. Com a Emenda Constitucional no 29 foram criados
pelos Estados, Distrito Federal e municípios os fundos
de saúde e os conselhos de saúde.
Em relação ao financiamento da saúde, é uma atribuição do fundo de saúde:
a. ( ) Aplicar os recursos recebidos exclusivamente
na atenção básica.
b. ( ) Acompanhar os gastos realizados na área da
saúde e fiscalizar as aplicações.
c. ( ) Planejar onde serão aplicados os recursos nas
áreas críticas da saúde.
d. ( X ) Receber os recursos financeiros locais e os
transferidos pela União.
e. ( ) Distribuir os recursos financeiros na média e
alta complexidade, de acordo com a demanda
local.

18. Assinale a alternativa correta em relação ao
Conasems.
a. ( ) É composto por secretários de saúde dos
Estados e pode formular e propor políticas de
saúde.
b. ( ) Pode ser criado por lei municipal, ficando vinculado ao SUS, e tem a finalidade de planejar,
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução de
políticas públicas, serviços e ações de saúde
em cada unidade de saúde.
c. ( X ) É composto por secretários municipais de
saúde e tem a função de formular e propor
políticas, promover o intercâmbio de experiências, apoiar os municípios e representá-los
na CIT.
d. ( ) Tem a finalidade de desenvolver atividades
ou implementar projetos comuns a grupos
de municípios, racionalizando a aplicação de
recursos financeiros e materiais.
e. ( ) É um conselho de cooperação federativa, do
qual podem participar União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.

19. A estratégia adotada no Brasil reconhece o município como principal responsável pela saúde de sua
população, o que permite transferir aos municípios a
responsabilidade e os recursos necessários para exercerem a gestão sobre as ações e os serviços de saúde
prestados em seu território.
Identifique tal estratégia.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Municipalização
Territorialização
Regionalização
Universalização
Estratégia de saúde da família

20. O princípio que orienta a organização do SUS e
representa a articulação entre os gestores estaduais
e municipais na implementação de políticas, ações
e serviços de saúde qualificados e descentralizados,
garantindo acesso, integralidade e resolutividade na
atenção à saúde da população é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

a Equidade.
a Regionalização.
o Controle Social.
a Integralidade.
a Igualdade.
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Conhecimentos Específicos
21. Uma criança que completou o calendário básico
das vacinas do primeiro ano de vida (12 meses) deve
realizar até os 10 anos os seguintes reforços:
a. ( ) aos 12 meses: vacina pneumocócica 10 (conjugada); aos 15 meses: hepatite B; e aos 4
anos: tríplice bacteriana (DTP).
b. ( ) aos 12 meses: hepatite B; aos 15 meses: tríplice bacteriana (DTP), vacina oral poliomielite
(VOP) e meningocócica C (conjugada); e aos 4
anos: vacina pneumocócica 10 (conjugada).
c. ( ) aos 12 meses: vacina pneumocócica 10 (conjugada); aos 15 meses: tríplice bacteriana
(DTP) e meningocócica C (conjugada); e aos 4
anos: hepatite B.
d. ( ) aos 12 meses: hepatite B; aos 15 meses: tríplice bacteriana (DTP), vacina oral do rotavírus
humano (VORH) e meningocócica C (conjugada); e aos 4 anos: tríplice bacteriana (DTP).
e. ( X ) aos 12 meses: vacina pneumocócica 10 (conjugada); aos 15 meses: tríplice bacteriana
(DTP), vacina oral poliomielite (VOP) e meningocócica C (conjugada); e aos 4 anos: tríplice
bacteriana (DTP).

22. São consideradas doenças preveníveis por meio
da imunização:
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

difteria, tétano, caxumba e rubéola.
difteria, tétano, caxumba e osteoporose.
rubéola, tuberculose, diabetes, varicela, gripe.
coqueluche, rubéola, tuberculose, esclerose
múltipla.
e. ( ) leishmaniose, coqueluche, rubéola, tuberculose, gripe.
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(20 questões)

23. A Hepatite B é considerada uma das doenças
preveníveis pela imunização.
Para tanto, indique as doses que devem ser administradas e em que período de vida da criança:
a. (
b.
c.

d.

e.

) 2 doses: 1a dose ao nascer; 2a dose no 1o mês
de vida da criança.
( ) 2 doses: 1a dose ao nascer; 2a dose aos
4 meses de vida da criança.
( X ) 3 doses: 1a dose ao nascer; 2a dose no 1o mês
de vida da criança e 3a dose aos 6 meses de
vida da criança.
( ) 3 doses: 1a dose no 1o mês de vida da criança;
2a dose aos 4 meses de vida da criança e
3a dose aos 6 meses de vida da criança.
( ) 3 doses: 1a dose no 1o mês de vida da criança;
2a dose aos 6 meses de vida da criança e
3a dose aos 12 meses de vida da criança.

24. A vacina oral do rotavírus humano G1P1 8 (atenuada) tem como preconização a administração de
2 doses que devem seguir rigorosamente os limites de
faixa etária para as 2 doses, quais são:
a. (
b.
c.
d.
e.

) 1a dose: 1 mês e 15 dias a 2 meses e 7 dias;
2a dose: 2 meses e 7 dias a 15 meses e 15 dias.
( X ) 1a dose: 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias;
2a dose: 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias.
( ) 1a dose: 2 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias;
2a dose: 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias.
( ) 1a dose: 3 mês e 15 dias a 4 meses e 7 dias;
2a dose: 4 meses e 7 dias a 8 meses e 15 dias.
( ) 1a dose: 4 mês e 15 dias a 7 meses e 7 dias;
2a dose: 7 meses e 7 dias a 8 meses e 15 dias.
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25. A vacina contra a influenza sazonal, administrada
na campanha de 2012, é contraindicada nos seguintes casos:
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Pessoas com baixo peso.
Pessoas com febre e vômito.
Pessoas idosas e com histórico de hipertensão.
Pessoas com história de reação anafilática
prévia ou alergia severa relacionada a frutos
do mar.
e. ( X ) Pessoas com história de reação anafilática
prévia ou alergia severa relacionada a ovo de
galinha e seus derivados.

26. É muito importante conhecer e utilizar as
definições de aleitamento materno adotadas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) e reconhecidas
no mundo inteiro (World Health Organization, 2007a).
Assim, o aleitamento materno costuma ser classificado
em:
a. ( X ) aleitamento materno exclusivo; aleitamento
materno predominante; aleitamento materno;
aleitamento materno complementado; aleitamento materno misto ou parcial.
b. ( ) aleitamento materno intensivo; aleitamento
materno predominante; aleitamento materno;
aleitamento materno completo.
c. ( ) aleitamento materno exclusivo; aleitamento
materno particular; aleitamento materno; aleitamento materno completado; aleitamento
materno misto ou parcial.
d. ( ) aleitamento materno intensivo; aleitamento
materno completado; aleitamento materno
particular.
e. ( ) aleitamento materno cruzado; aleitamento
materno predominante; aleitamento materno;
aleitamento materno particular; aleitamento
materno misto ou parcial.

27. Em alguns casos a amamentação não é recomendada. Indique-os:
a. (
b. (

) Dengue; hepatite C, doença de Chagas.
) Hepatite B, hepatite C; mães infectadas pelo
HIV.
c. ( ) Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2; dengue;
hepatite C.
d. ( X ) Mães infectadas pelo HIV; mães infectadas
pelo HTLV1 e HTLV2; doença de Chagas na
fase aguda da doença ou quando houver
sangramento mamilar evidente.
e. ( ) Mães infectadas pelo HIV; mães infectadas pela tuberculose; mães portadoras da
hanseníase.

28. A baciloscopia direta do escarro é o método principal no diagnóstico da tuberculose pulmonar por permitir a descoberta das fontes de infecção, ou seja, os
casos bacilíferos. Trata-se de método simples, rápido,
de baixo custo e seguro para elucidação diagnóstica
da tuberculose, uma vez que permite a confirmação
da presença do bacilo.
O exame de baciloscopia de escarro deve ser solicitado aos pacientes que apresentem:
1. tosse por três semanas ou mais (sintomático
respiratório).
2. suspeita clínica e/ou radiológica de TB pulmonar, independentemente do tempo de tosse.
3. suspeita clínica de TB em sítios extrapulmonares (materiais biológicos diversos).
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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29. Segundo a Lei no 9.263, de 12 de janeiro de 1996,
artigo 10, somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:
a. ( ) em mulher durante os períodos de parto ou
aborto.
b. ( ) risco à vida ou à saúde do homem, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois
médicos.
c. ( X ) em homens e mulheres com capacidade civil
plena e maiores de vinte e cinco anos de
idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos,
desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade
e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de
regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando
desencorajar a esterilização precoce.
d. ( ) em homens e mulheres com capacidade
civil plena e maiores de dezoito de idade ou,
pelo menos, com dois filhos vivos, desde que
observado o prazo mínimo de sessenta dias
entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa
interessada acesso a serviço de regulação da
fecundidade, incluindo aconselhamento por
equipe multidisciplinar, visando desencorajar
a esterilização precoce.
e. ( ) em homens e mulheres com capacidade civil
plena e maiores de vinte anos de idade ou,
pelo menos, com quatro filhos vivos, desde
que observado o prazo mínimo de sessenta
dias entre a manifestação da vontade e o ato
cirúrgico, período no qual será propiciado à
pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando
desencorajar a esterilização precoce.

30. A idade para as mulheres se submeterem ao
exame de Papanicolau, por meio do qual é feito o
diagnóstico de câncer de colo de útero, foi ampliada,
passando de 25 a 59 anos para:
a.
b.
c.
d.
e.

18 anos a 64 anos.
20 anos a 65 anos.
21 anos a 60 anos.
25 anos a 64 anos.
25 anos a 70 anos.

31. São consideradas doenças relacionadas ao
trabalho:
a. ( X ) dermatose ocupacional; intoxicações exógenas; LER/DORT; pneumoconiose; perda auditiva induzida por ruído; transtornos mentais;
câncer ocupacional.
b. ( ) dermatite ocupacional; intoxicações endógenas; LER/DORT; pnemoconiose; perda auditiva
induzida por ruído; transtornos mentais; câncer ocupacional.
c. ( ) dermatose ocupacional; intoxicações exógenas; LER; pneumonia; perda auditiva induzida
por radiação; transtornos mentais; câncer
ocupacional.
d. ( ) dermatite ocupacional; intoxicações exógenas; LER/DORT; pneumoia; perda auditiva
induzida por gases; transtornos mentais
comuns; câncer de laringe.
e. ( ) dermatose ocupacional; intoxicações endógenas; LER/DORT; pneumoconiose; perda
auditiva induzida por radiação; transtornos
mentais; câncer de laringe.

32. Quimioprofilaxia secundária é a administração de
isoniazida a uma pessoa infectada pelo bacilo de Koch
com a finalidade de evitar que ela adoeça. O tempo de
tratamento deve ser realizado por um período:
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
(X)
( )

( )
(X)
( )
( )
( )

mínimo de 2 meses.
mínimo de 6 meses.
mínimo de 12 meses.
máximo de 4 meses.
máximo de 6 meses.

Estado de Santa Catarina

33. A Parada Cardíaca (PC) é definida como a cessação súbita da atividade ventricular e circulação sistêmica em indivíduos com expectativa de restauração
da função cardiopulmonar e cerebral. O diagnóstico
do mecanismo de PC exige monitoração do ritmo cardíaco e permite adequar o tratamento com melhora
das condições de sobrevida do indivíduo.
Considerando os mecanismos de parada cardíaca,
analise as afirmativas abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.

Fibrilação Ventricular
Taquicardia Ventricular sem pulso
Atividade Elétrica sem pulso
Assistolia
Fibrilação Atrial

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
consideradas modalidades de parada cardíaca.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.

34. O enfoque participativo e estratégico do planejamento, no plano geral, é estruturado através de quatro
grandes passos, ou fases, que podem ser recursivos e
não-lineares, mas que representam um sequenciamento lógico da elaboração teórica do planejamento.
São eles:
a. ( ) Momento questionador; momento normativo;
momento estratégico e momento operacional
b. ( ) Momento explicativo; momento regrador;
momento estratégico e momento tático.
c. ( ) Momento explicativo; momento normativo; momento estratificado e momento
tático-bélico.
d. ( X ) Momento explicativo; momento normativo; momento estratégico e momento
tático-operacional.
e. ( ) Momento questionador; momento normativo; momento apropriado e momento
tático-operacional.

35. O significa a sigla SINAN?
a. ( ) Sistema de Informação de Nascidos Vivos
b. ( X ) Sistema de Informação de Agravos de
Notificação
c. ( ) Sistema de Informação Nacional de
Notificação
d. ( ) Sistema de Informação sobre os Nascidos
Notificados
e. ( ) Sistema de Informação de Notificação
Referente à Agência Nacional de Saúde

36. São consideradas doenças de notificação
compulsória:
a. ( X ) Cólera, dengue, poliomielite, rubéola,
sarampo e doença de Creutzfeldt-Jacob.
b. ( ) Cólera, dengue, poliomielite, rubéola,
sarampo e hipertensão.
c. ( ) Cólera, diabetes, poliomielite, rubéola,
sarampo e doença de Creutzfeldt-Jacob.
d. ( ) Cólera, dengue, poliomielite, rubéola,
sarampo e diabetes.
e. ( ) Hipertensão, dengue, poliomielite, rubéola,
sarampo e doença de Creutzfeldt-Jacob.

37. A Norma Regulamentadora no 32 estabelece as
diretrizes básicas para a implementação de medidas de
proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos
serviços de saúde, bem como daqueles que exercem
atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
Segundo essa mesma norma, o que significa a sigla
PPRA?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Programa de Prevenção de Riscos Audíveis
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
Programa de Proteção de Recursos Ambientais
Programa de Práticas contra Riscos Ambientais
Progama de Práticas contra Riscos Audíveis
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38. São consideradas doenças relacionadas ao
trabalho:
a. ( ) dermatite ocupacional; intoxicações endógenas; LER/DORT; pnemoconiose; perda auditiva
induzida por ruído; transtornos mentais; câncer ocupacional.
b. ( ) dermatose ocupacional; intoxicações exógenas; LER; pneumonia; perda auditiva induzida
por radiação; transtornos mentais; câncer
ocupacional.
c. ( X ) dermatose ocupacional; intoxicações exógenas; LER/DORT; pneumoconiose; perda auditiva induzida por ruído; transtornos mentais;
câncer ocupacional.
d. ( ) dermatite ocupacional; intoxicações exógenas; LER/DORT; pneumoia; perda auditiva
induzida por gases; transtornos mentais
comuns; câncer de laringe.
e. ( ) dermatose ocupacional; intoxicações endógenas; LER/DORT; pneumoconiose; perda
auditiva induzida por radiação; transtornos
mentais; câncer de laringe.

39. O que significa a sigla LER/DORT?
a. ( ) LER: lesão evidenciada por repetição;
DORT: doença óssea relacionada ao trabalho.
b. ( ) LER: ligamento externo restringido;
DORT: doença osteomolecular de repetição
tardia.
c. ( ) LER: lesão por esforço de risco;
DORT: distúrbio ósseo de retenção transitória.
d. ( X ) LER: lesões por esforços repetitivos;
DORT: distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho.
e. ( ) LER: lesões por esforços ritimados;
DORT: distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho
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40. Segundo a Portaria no 777/GM de 28 de abril de
2004, a Rede Sentinela de Notificação Compulsória de
Acidentes e Doenças Relacionados ao Trabalho, enumeradas no § 1o do artigo1o desta Portaria deve ser
constituída por:
1. Centros de Referência em Saúde do Trabalhador.
2. Hospitais de referência para o atendimento de
urgência e emergência e ou atenção de média
e alta complexidade, credenciados como
sentinela.
3. Serviços de atenção básica e de média complexidade credenciados como sentinelas, por
critérios a serem definidos em instrumento
próprio.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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