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CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES 

 

1. Segundo o Art. 5º do Estatuto do Servidor Público Municipal de Bom Jardim da Serra, quanto às formas de 

provimento os cargos públicos dividem-se em, exceto: 

a. Efetivos 

b. Autônomos 

c. Comissionados 

d. Empregados 

 

2. Segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2013, a população do município de 

Bom Jardim da Serra é de aproximadamente quantas pessoas? 

a. 1877 

b. 4598 

c. 8965 

d. 10324 

 

3. Você sabe o que é um blog? O texto a seguir é o fragmento de uma reportagem publicada na revista Veja 

Especial Jovens/ agosto 2003.  

 

“Os melhores diários do século passado tinham um pequeno cadeado. A moça escrevia seus 

sentimentos mais íntimos no caderno e passava a chave para que ninguém ficasse sabendo o que lhe 

ia pela alma. O blog também é um diário, só que com a intimidade virada de cabeça para baixo: é 

colocado na internet para ser bisbilhotado por todo mundo. Escrever um diário online exige 

desprendimento da própria intimidade e pouquíssimo conhecimento de internet. É só seguir o passo a 

passo que aparece nos sites que oferecem este serviço. 

BLOG é uma abreviação de weblog, ou em português, “arquivo na rede”.  As possibilidades 

são infinitas. Pode-se juntar texto próprio com imagens, sons, desenhos tirados da rede e mesmo dos 

sites que os abrigam. A diferença em relação às antigas páginas pessoais na rede é que no blog tudo 

é escancarado, e o visitante pode deixar comentários ou as próprias fotos. E tudo isso 

gratuitamente...” 

Marque as afirmações como verdadeiras(V) ou falsas (F): 

(__) O tema abordado esta adequado ao público da terceira idade. 

(__) A palavra blog é originada da língua inglesa e significa diário online. 

(__) Publicar informações em blogs esta fora de moda. 

(__) Só o autor do blog pode acessá-lo. 

(__) O segundo parágrafo dá dicas de como montar um blog. 

Assinale a alternativa que apresenta o preenchimento adequado: 

 

a. F – V – F – F – V 

b. F – F – V – V – V 

c. V – V – F – V – V 

d. V – V – V – F – F 

 

4. Na linha quatro do segundo parágrafo, sobre a palavra escancarado é correto afirmar: 

a. Quanto à classe gramatical, é um adjetivo. 

b. Quanto ao numero de silabas, é uma palavra polissílaba. 

c. Quanto a silaba tônica, é uma palavra paroxítona. 

d. Todas as alternativas estão corretas. 
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5. Depois de doar um quarto de sua mesada ao irmão, e ganhar mais cinco reais, ele ficou com 20 reais. Qual era o 

valor de sua mesada? 

a.  5 

b.  10 

c.  15 

d.  20 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

6. A alimentação enteral tem por finalidade proporcionar nutrientes, calorias, minerais e vitaminas, atendendo as 

necessidades metabólicas do paciente. Tem como indicação essa nutrição: 

a. Pacientes com incapacidade de deglutição, com nível de consciência alterado, desnutrição, que 

realizaram cirurgia de cabeça e pescoço. 

b. Pacientes com traumatismo facial, nível de consciência alterado, desidratação, que sentem muita 

fome. 

c. Pacientes com incapacidade de deglutição, nível de consciência alterado, com desnutrição, com 

prótese dental. 

d. Pacientes com obstrução esofágica, com desidratação, com incapacidade de deglutição, vítimas de 

acidente de trânsito. 

 

7. Sobre uma vítima de queimadura, assinale a alternativa incorreta 

a. As queimaduras são classificadas pela extensão e pela profundidade. 

b. A avaliação da queimadura pode ser feita pela “Regra dos Nove” e também por outras tabelas. 

c. As queimaduras elétricas podem produzir arritmias cardíacas, pancreatite e insuficiência renal aguda. 

d. Não se deve trocar um curativo de queimadura antes de completar 24 horas. 

 

8. Define-se como choque uma anormalidade circulatória cuja perfusão orgânica e a oxigenação tecidual estão 

inadequadas. A partir desta afirmativa, relacione as definições e assinale a alternativa correta: 

I. Choque Hipovolêmico 

II. Choque Obstrutivo 

III. Choque Distributivo 

IV. Choque Cardiogênico 

V. Choque Neurogênico 

 

(__) Quando existe inadequada demanda tecidual e oferta local de oxigênio. 

(__) Quando há bloqueio do fluxo de sangue na pequena circulação ou na circulação sistêmica. 

(__) Baixo volume intravascular, podendo ser  perda de sangue ou líquidos corporais. 

(__) Quando o desempenho cardíaco está limitado, ou seja, há uma disfunção miocárdica. 

(__) Causado por lesão medular, devido a trauma, provocando hipotensão pela perda de tônus simpático. 

 

a. III, II, I, IV e V 

b. III, I, II, IV e V 

c. IV, V, I, III e II 

d. IV, II, I, III, e V 
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9. O Capítulo I, do Código de Ética do Profissional de Enfermagem vigente, trata sobre os direitos, proibições, 

deveres e responsabilidades quanto às relações profissionais: 

I. Proibição: obter desagravo público por agravo que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de 

Saúde. 

II. Responsabilidade e Dever: comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos 

legais e que possam prejudicar o exercício profissional. 

III. Direito: exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios 

legais, éticos e dos direitos humanos. 

Está correto o que se afirma em: 

a. I, II e III 

b. II e III apenas 

c. I apenas 

d. III apenas 

10. Quanto aos sinais vitais e cuidados de enfermagem, assinale a alternativa correta: 

a. O pulso é contado utilizando a polpa do dedo polegar no intervalo ideal de 15 segundos. 

b. A verificação da pressão arterial permite saber a pressão diastólica, a sistólica e a pressão de pulso. 

c. Antes da verificação da frequência respiratória, o paciente deve ser avisado que deve respirar da 

forma mais natural e espontânea. 

d. A frequência cardíaca no adulto varia de 50 a 90 batimentos, sendo taquicardia abaixo de 50 

batimentos e bradicardia acima de 90 batimentos. 

 

11. A Sra. Carla, moradora há 25 anos na cidade de Florianópolis, ao procurar atendimento em uma Unidade Básica 

de Saúde, não pôde ser atendida, pois havia terminado a senha de atendimento distribuída para o dia. 

Considerando a Constituição Federal vigente e a legislação que regulamenta o Sistema Único de Saúde, a Sra. 

Carla foi privada de um dos princípios doutrinários do SUS, que é a: 

a. Universalidade 

b. Equidade 

c. Integralidade 

d. Regionalização 

 

12. Em relação à limpeza e desinfecção de equipamentos, marque V para verdadeiro e F para falso. Assinale a 

alternativa que contém a sequência correta: 

(__) Estetoscópios e esfigmomanômetros são considerados artigos não-críticos, pois não entram em contato 

com a mucosa, necessitando apenas de desinfecção de baixo nível. 

(__) A geladeira e o congelador devem ser equipados com termômetro de monitorização de temperatura 

máxima e mínima. Devem ser higienizadas tanto a geladeira quanto o congelador quinzenalmente. 

(__) Esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana. 

(__) A esterilização pode ser realizada por três métodos: físicos, químicos e físico-químicos. 

 

a. V, F, V, F 

b. V, F, V, V 

c. F, F, V, V 

d. F, V, F, V 

 

13. Sobre o tratamento de enfermagem após a cirurgia, é correto afirmar que: 

a. Deve ser verificado a frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial, a cada 30 

minutos durante a primeira hora. 

b. A temperatura é monitorada a cada 6 horas nas primeiras 24 horas. 

c. Deve-se avaliar o sítio cirúrgico e os sistemas de drenagem da ferida. 

d. Avaliar respiração apenas se o paciente fez algum procedimento cirúrgico pulmonar. 
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14. É competência do técnico de enfermagem no cuidado pré-natal e no puerpério as apresentadas a seguir, exceto: 

a. Realizar coleta de exame citopatológico. 

b. Verificar peso, altura e pressão arterial e anotar dados no cartão da gestante. 

c. Fornecer medicação, mediante receita médica, ou medicamentos padronizados para o programa. 

d. Aplicar vacina antitetânica. 

 

15. De acordo com as normas de vigilância sanitária, é correto afirmar que: 

a. O medicamento similar tem a mesma fórmula e produz os mesmos efeitos no organismo que o 

medicamento de referência. Por isso,os genéricos podem substituí-los com o mesmo resultado 

terapêutico, tanto no aspecto da eficácia quanto no da segurança do tratamento. 

b. O medicamento genérico possui o mesmo princípio ativo, a mesma concentração, forma 

farmacêutica, via de administração, posologia e indicação do medicamento de referência. Além disso, 

e mais importante, os similares não passam por testes de bioequivalência, e por isso não podem 

substituir os de referência. 

c. O medicamento de referência, também conhecido como medicamento de marca, é um produto 

inovador, ou seja, antes dele não existia outro com as mesmas características e destinação.É 

registrado na Anvisa, após existir a medicação genérica com o mesmo componente ou princípio ativo. 

d. A tarja vermelha ou preta na embalagem de alguns medicamentos indica que eles contêm 

substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica ou ainda causar graves danos ao 

organismo de quem os consome sem o devido acompanhamento médico. 

 

16. A punção venosa periférica tem como objetivo fornecer uma via de acesso para infusão de soros, medicamentos e 

hemoderivados, sendo eles em grande ou pequena quantidade, dependendo da necessidade do paciente. 

Sabendo sua importância, assinale a alternativa que corresponde a ordem correta para realizar tal procedimento: 

a. Lavar as mãos calçar luvas > escolher a área de aplicação/veia > fixar garrote acima do local 

escolhido > fazer antissepsia > introduzir agulha > conectar polifix2 vias com solução padrão na 

seringa > retirar o garrote > fixar o cateter. 

b. Lavar as mãos calçar luvas > escolher a área de aplicação/veia > fixar garrote bem próximo do local 

escolhido > fazer antissepsia > introduzir agulha > retirar o garrote > conectar polifix2 vias com 

solução padrão na seringa > fixar o cateter. 

c. Lavar as mãos >calçar luvas > escolher a área de aplicação/veia > fixar garrote acima do local 

escolhido > fazer antissepsia > introduzir agulha > retirar o garrote > conectar polifix2 vias com 

solução padrão na seringa > fixar o cateter. 

d. Lavar as mãos calçar luvas > escolher a área de aplicação/veia > fixar garrote acima do local 

escolhido > fazer antissepsia > introduzir agulha > retirar o garrote > conectar polifix2 vias > 

aguardar seu preenchimento com fluido corporal > fixar o cateter. 

 

17. Algumas recomendações sobre alimentação são encontradas no Manual de Acompanhamento do Crescimento e 

Desenvolvimento Infantil. A esse respeito, assinale a alternativa correta: 

a. Até os 6 meses de idade, deve-se orientar a mãe a dar o peito sempre que a criança quiser, de dia e 

de noite. Explicar-lhe porque não é necessário dar outra comida, líquido, chá ou água. O leite 

materno já contém tudo que o bebê precisa nessa idade, na quantidade, temperatura e condições de 

higiene ideais. 

b. De 7 a 8 meses de idade, não é mais necessária amamentação materna, já é momento de iniciar com 

outros alimentos, sendo prioridade sopas e mingaus bem diluídos (ralos). 

c. De 8 a 11 meses de idade, oriente a mãe a inserir carne na alimentação da criança; caso a criança 

ainda esteja mamando, oriente-a a cortar a alimentação materna. 

d. De 12 a 23 meses de idade, oriente a mãe a dar à criança da mesma comida servida à família, 

distribuída em três porções diárias. 
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18. Um dos impressos padronizados pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), é o boletim mensal de doses de 

vacina, sendo um registro de atividades e um arquivo da sala de vacinação. Sobre esse boletim é correto que: 

a. É um dado avaliado apenas dentro da unidade. 

b. É um dado avaliado apenas pela secretaria de saúde. 

c. É um dado que não tem relevância, ficando arquivado para o caso de algum problema judicial. 

d. É um dado encaminhado para instância nacional para a consolidação final. 

 

19. O trauma genitourinário ocorre quando algum tipo de lesão do flanco, costas ou parte superior do abdome resulta 

em trauma do rim, ureter, bexiga ou uretra. 

Sobre os cuidados de enfermagem em relação a este trauma, assinale V para verdadeiro e F para falso: 

 

(__) Os sinais vitais, débito urinário e nível de consciência ao monitorados para detectar possível 

sangramento e choque. 

(__) Atentar  para frequência de pulso crescente, hipotensão e choque iminente, já que uma vez algum 

desses sinais presentes o paciente deve ir para cirurgia imediata. 

(__) Realizar controle e monitoração de débito urinário. 

(__) Aconselhar paciente a restringir as atividades por cerca de 1 mês depois do trauma. 

 

A alternativa que apresenta o preenchimento adequado é: 

a. V, V, V, F 

b. V, V, V, V 

c. V, F, V, F 

d. V, F, F, V 

 

20. Conhecendo a Lei Federal nº 7.498/1986, no que se refere ao exercício da enfermagem, os técnicos de 

enfermagem têm como uma de suas atribuições a: 

a. Prestação de cuidados diretos a pacientes graves com risco de vida. 

b. Participação na programação da assistência de enfermagem. 

c. Execução, independente, de ações assistenciais de enfermagem.  

d. Realização de consultas de enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 


