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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Português
Prova Matemática
Conhecimentos gerais
Conhecimentos específicos

INSTRUÇÕES
- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário,
solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.
- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.
VOCÊ DEVE
- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.
- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra
assinalada implicará anulação da questão.
- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras
feitas pelo candidato.
- Responda a todas as questões.
- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não
cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso.
- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só
será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do
início da mesma.
- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE
RESPOSTAS.
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Português

01. Considerando a norma culta assinale a opção cujos termos completam as lacunas:
Em São Paulo ______________ lojistas _______ produzem roupas _____ feitas.
A) Tem, quem, mal.
B) Há, os quais, mau.
C) Existem, que, mal.
D) Há, que, mal.

02. Analise o uso do advérbio de intensidade e considere a correta:
I. Ela, Analúcia, na casa dela era meia dissimulada.
II. Agora já é meio-dia e meio.
III. No início estava meia nervosa pelo incidente.
IV. Diante da situação ficaram meio revoltados.
Sob a luz da gramática normativa, assinale a opção que aponta as sentenças corretas:
A) Estão corretas as sentenças I, III e IV.
B) Estão corretas as sentenças II e III.
C) Estão corretas as sentenças I, II e IV.
D) Estão corretas as sentenças II e IV.

03. Observe a sequência dos pronomes oblíquos utilizados nas frases:
I. Alfredo terá de viajar com nós todos.
II. Mariana já se preparou.
III. Então, depois de tudo ela deu a si um presente.
IV. Verônica conversou consigo mesma.
V. Lamentamos, mas não há qualquer ligação entre ti e ela.
Os pronomes oblíquos estão colocados corretamente:
A) Nas sentenças I, III e V.
B) Nas sentenças todas.
C) Nas sentenças I, II e IV.
D) Nas sentenças II e V.
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04. Identifique as crases e aponte as frases nas quais o uso é facultativo:
I. João venha a nossa festa na quinta-feira.
II. Ontem recorri a sua madrinha.
III. Com certeza estaremos aqui até as 23horas.
IV. Hoje Leonora e eu iremos até a cidade.
A) O uso é facultativo apenas nas sentenças I, II, III e IV.
B) O uso é facultativo apenas nas sentenças II e III.
C) O uso é facultativo apenas nas sentenças I, II e IV.
D) O uso é facultativo apenas nas sentenças II e IV.

05. Indique a sentença que apresenta escrita de acordo com a norma culta:
A) Espesificidade, consciência, resplandecência.
B) Especificidade, consciência, resplandescência.
C) Especificidade, conciência, resplandescênsia.
D) Nenhuma das sentenças contém palavras escritas de acordo com a norma culta.

Matemática

06. A Empresa Santos e Cia Ltda trabalha 30 dias para fabricar 60 peças e com 10 horas por dia de
trabalho. Se tivesse um trabalho com o dobro da dificuldade para fabricar as peças e somente 25
dias para fabricar 40 peças, quantas horas deveriam trabalhar por dia para cumprir com esse
segundo projeto de trabalho?
A) 12 horas por dia de trabalho.
B) 10 horas por dia de trabalho.
C) 14 horas por dia de trabalho.
D) 16 horas por dia de trabalho.

07. Calcular a área de um paralelogramo com as dimensões apresentadas abaixo em cm.

A) 32 cm².
B) 30 cm².
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C) 24 cm².
D) 36 cm².

08. Calcular o Volume do prisma de base quadrada que está apresentado na figura abaixo:

A) 60 m³.
B) 50 m³.
C) 60 m³.
D) 54 m³.

09. Qual o valor da soma das raízes da equação de segundo grau que é representada por F(X)= - X²
+ 3X + 10 ?
A) x1 + x2 = 10.
B) x1 + x2 = 3.
C) x1 + x2 = - 3.
D) x1 + x2 = - 1.

10. Se você colocasse dinheiro na poupança no primeiro dia do ano de 2015 a não depositasse e
nem retirasse nenhum centavo até o último dia do ano (total 12 meses completos, com uma taxa
supostamente de 0,5% a.m.). Qual seria o total dos juros em percentual que você receberia do banco
nestes 12 meses?
A) Exatamente 6%.
B) Aproximadamente 7%.
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C) Aproximadamente 6,17%.
D) Aproximadamente 12%.

Conhecimentos gerais

11. Em outubro deste ano, a presidente da república, Dilma Roussef, anunciou e realizou a reforma
ministerial. Segundo a presidente, a nova composição do ministério dará mais equilíbrio à coalizão
de governo. Ainda, a presidente orientou os novos ministros a fazerem mais com “menos recursos”.
Sobre a reforma ministerial, é correto o que se afirma em:
A) Antes da reforma existiam 40 Ministérios e após a reforma existem 32 Ministérios.
B) Antes da reforma existiam 38 Ministérios e após a reforma existem 32 Ministérios.
C) Antes da reforma existiam 39 Ministérios e após a reforma existem 31 Ministérios.
D) Antes da reforma existiam 40 Ministérios e após a reforma existem 33 Ministérios.

12. Conforme dados históricos, o município de Pinhalzinho foi um dos primeiros municípios do
Oeste Catarinense a possuir seu Hino e Bandeira Oficial. Sobre a criação da bandeira do município
de Pinhalzinho, analise as afirmativas abaixo:
I. A bandeira municipal foi criada durante a administração de Gabriel Schaff.
II. A bandeira municipal foi desenhada por uma empresa de Curitiba/PR, chamada Peixoto
Publicidade, haja vista que o desenho selecionado em um concurso público foi considerado
incoerente com a realidade do município pelo prefeito da época.
III. A cor predominante na bandeira do município é a cor verde.
Assinale a alternativa correta:
A) Apenas a afirmativa III está correta.
B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C) Apenas a afirmativa II está correta.
D) Todas as afirmativas estão corretas.

13. Recentemente duas barragens de uma empresa mineradora romperam e toneladas de lama
vazaram, causando um dos maiores desastres ambientais provocado pela indústria da mineração
brasileira. Sobre tal fato, assinale a alternativa incorreta:
A) A empresa mineradora é a Samarco, fruto da sociedade entre a Vale e a anglo-australiana BHP
Billinton.
B) O acidente aconteceu no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte.
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C) A lama que vazou da barragem é rejeito de mineração de ferro, e segundo especialistas é
composto por terra, areia, água e resíduos de ferro, alumínio e manganês.
D) O Rio Doce, responsável pelo abastecimento de várias pessoas, não pode ter sua água captada,
haja vista sua contaminação pela lama que vazou das represas.

14. Conforme previsto no Art. 37, inciso XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, é
vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI. Assinale a alternativa incorreta sobre
a acumulação remunerada de cargos públicos:
A) A de um cargo de professor e outro privativo de profissional da saúde.
B) A de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
C) A de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas.
D) A de dois cargos de professor.

15. Do ponto de vista político-administrativo, o município de Pinhalzinho teve à frente do executivo
vários prefeitos desde Guilherme Edgar Werlang, que assumiu provisoriamente o executivo
municipal em 1961. Sobre os prefeitos que governaram o município de Pinhalzinho, analise as
assertivas abaixo:
I. Alexandre Grando foi o primeiro prefeito eleito do município de Pinhalzinho.
II. José Bruno Weber foi o terceiro prefeito eleito do município de Pinhalzinho.
III. Darci Fiorini governou o município de Pinhalzinho no período de 1997 a 2001.
IV. Alexandre Grando foi o segundo prefeito eleito do município de Pinhalzinho.
Assinale a alternativa correta:
A) As assertivas II e III estão corretas.
B) As assertivas I e III estão corretas.
C) Todas as assertivas estão incorretas.
D) As assertivas III e IV estão corretas.

16. O eSocial, conhecido também como o Simples Doméstico, que unifica o recolhimento dos
tributos devidos aos empregados domésticos, como FGTS e INSS, teve o prazo de cadastramento e
pagamento prorrogados até o dia 30/11/2015. Qual foi o motivo da prorrogação do prazo?
A) Instabilidade nos sistemas informatizados do site do eSocial.
B) Poucos cadastros efetuados até a data limite anterior.
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C) Medida Provisória do Ministério Público Federal solicitando uma data limite maior.
D) Alteração da legislação referente ao eSocial, que aumentou o número de pessoas que deveriam
ser cadastradas no sistema.

17. A 40ª edição do horário de verão no Brasil, 2015-2016 seguirá regras estipuladas no Decreto
6.558, de 2008, revisado em 2013, fixando em 4 meses o tempo de duração. Em relação ao horário
de verão, assinale a alternativa correta:
A) Minas Gerais não realizará horário de verão nesta edição, visto que devido a posição geográfica
do estado a economia conseguida nas edições anteriores foi inferior a 1%.
B) A estimativa de ganhos será de aproximadamente, R$ 22 bilhões, que serão investidos nos 8
estados participantes.
C) A estimativa de ganhos com a adoção do horário de verão supera o patamar de R$ 4 bilhões por
ano.
D) Nesta edição do horário de verão apenas 6 estados participarão, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espirito Santo.

18. A descoberta de água em estado líquido na superfície de Marte, abre um novo campo de
pesquisas sobre o planeta. A sonda Curiosity encontra-se a aproximadamente 50km da água, mas
não poderá se aproximar para poder analisá-la. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o
motivo pelo qual a sonda Curiosity não poderá se aproximar da água:
A) A água encontra-se a 50km e a sonda Curiosity não tem energia suficiente para cobrir esta
distância.
B) Um tratado internacional assinado em 1967, não permite que a sonda chegue perto da água não
contaminá-la a água com possíveis micro-organismos que possam ter ido junto com a sonda par ao
planeta.
C) Existe uma espécie de abismo entre o ponto onde a Curiosity se encontra e a água, e este abismo
é intransponível para a sonda, devido a grande profundidade.
D) Os equipamentos que a sonda Curiosity dispõe não foram projetados para operar em um
ambiente molhado, e levar a sonda para perto da água seria extremamente ariscado, podendo por em
jogo toda a missão da sonda.

19. Segundo o Art. 33, da Lei Orgânica do Município de Pinhalzinho, são leis complementares,
dentre outras previstas na Lei Orgânica:
I. Lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos.
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II. Lei que institui o Plano Diretor do Município.
III. Código tributário do município.
IV. Lei instituidora do regime único dos servidores municipais.
V. Código de Posturas.
Assinale a alternativa correta:
A) Apenas a afirmativa V está correta.
B) Todas as afirmativas estão incorretas.
C) Apenas a afirmativa II está incorreta.
D) Todas as afirmativas estão corretas.

20. No dia 13/07/2015 o Plenário do Senado aprovou a Medida Provisória que refinancia as dívidas
dos clubes de futebol. Dentre as resoluções abaixo, qual não é uma exigência da Medida Provisória:
A) O rebaixamento de um clube que não cumprir os pagamentos, não poderá acontecer, garantindo
a colocação do time na sua categoria, independentemente do pagamento das dívidas.
B) Os clubes de futebol terão o prazo de 20 anos para pagarem as dívidas trabalhistas e tributárias.
C) A quitação das dívidas junto ao FGTS deverá ocorrer em 6 meses.
D) Se o time deixar de pagar 3 parcelas consecutivas, perderá o refinanciamento.

Conhecimentos específicos

21. Sabe-se que o leite materno é o alimento ideal para as crianças, embora a mulher conheça todas
as vantagens do aleitamento e queira amamentar, para que essa prática seja efetivamente
implementada, é necessário que o ambiente seja favorável e a mulher precisa contar com o apoio de
profissionais de saúde habilitados para ajudá-la. Existem situações em que pode haver indicação
médica para a substituição parcial ou total do leite materno. Para tanto, indique a alternativa em
que todas as situações são indicativas de restrições no aleitamento materno.
A) Tuberculose, hanseníase, dengue.
B) Consumo de álcool e cigarros.
C) Hepatite B, Hepatite C.
D) Mães infectadas com HIV, HTLV1 e HTLV2.
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22. Conforme a Lei 8080, de 19 de Setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes; a saúde do trabalhador é definida como um conjunto de atividades que se destina,
através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da
saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Todas as alternativas a seguir
fazem parte da saúde do trabalhador, de acordo com a referida lei; exceto:
A) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
B) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
C) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e
do trabalho.
D) Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na
sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.

23. A internação domiciliar bem como o atendimento domiciliar são estabelecidos segundo a Lei
8080, de 19 de Setembro de 1990. Sobre a internação domiciliar, indique a alternativa incorreta.
A) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica,
mesmo sem expressa concordância do paciente e de sua família.
B) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se,
principalmente, os procedimentos médicos.
C) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que
atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
D) Os procedimentos de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre
outros, são necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
24. De acordo com a Lei 8080, assinale a alternativa correta quanto a frase: “A saúde é um direito
fundamental do ser humano, são deveres do Estado...”
A) Garantir a saúde consistindo na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que
visem ao aumento de riscos de doenças e de outros agravos.
B) Estabelecer condições que assegurem acesso universal e desigual às ações e aos serviços para a
sua promoção, proteção e recuperação.
C) Prover ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar
físico, mental e social.
D) Prover as condições dispensáveis ao seu pleno exercício.
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25. Indique a alternativa que não faça parte da Lei 8142, de 28 de Dezembro de 1990:
A) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
B) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (CONASEMS) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
C) O Sistema Único de Saúde (SUS), contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções
do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde; o Conselho
de Saúde e o Plano de Saúde.
D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de
capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

26. As vacinas permitem a prevenção, o controle, a eliminação e a erradicação das doenças
imunopreveníveis, assim como a redução da morbimortalidade por certos agravos, sendo a sua
utilização bastante custo-efetiva. A administração de imunobiológico confere imunização ativa ou
passiva ao indivíduo. Para que este processo se dê em sua plenitude e com segurança, as atividades
de imunização devem ser cercadas de cuidados, adotando-se procedimentos adequados antes,
durante e após a administração dos imunobiológicos. (Manual de Normas e Procedimentos para
Vacinação, MS, 2014). Sobre a equipe de vacinação e suas funções básicas assinale a alternativa
incorreta.
A) A equipe de vacinação atua na vigilância da situação epidemiológica da área de abrangência na
qual o serviço de vacinação está inserido, para que possa estabelecer prioridades.
B) As atividades da sala de vacinação são desenvolvidas pela equipe médica treinada e capacitada
para os procedimentos necessários ao bom funcionamento do setor.
C) A equipe de vacinação é formada pelo enfermeiro e pelo técnico ou auxiliar de enfermagem.
D) O enfermeiro é responsável pela supervisão, pelo monitoramento do trabalho desenvolvido na
sala de vacinação e pelo processo de educação permanente da equipe.

27. O Município de Pinhalzinho, em sua Lei Orgânica, afirma que aplicará, anualmente, da receita
resultante de impostos em manutenção dos serviços de saúde, nunca menos de:
A) 15%.
B) 30%.
C) 25%.
D) 10%.
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28. Segundo a Lei Complementar nº 033/99, do município de Pinhalzinho, no que diz respeito aos
hospitais, casas de saúde e maternidades, todas as alternativas a seguir estão corretas, exceto:
A) É obrigatória a esterilização de louças, talheres e utensílios.
B) É obrigatória a existência de lavanderia somente com água fria.
C) Obrigatória a instalação de necrotério, obedecidas as normas urbanísticas.
D) Sempre obrigatória a eliminação especial de lixo hospitalar.

29. A meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a
medula espinhal. Pode ser causada por diversos agentes infecciosos. A punção lombar – líquor é
realizada para a coleta de material necessário para o diagnóstico. Assinale a correta:
A) A punção lombar é procedimento médico.
B) A coleta de líquor pode ser realizada pelo técnico de enfermagem.
C) O líquor pode ser acondicionado em qualquer frasco.
D) A punção é realizada com o paciente em pé, sendo dispensada assepsia no local.

30. As doenças cardiovasculares lideram as causas de morbidade e mortalidade nos países
desenvolvidos. No Brasil, dados do Datasus revelam que estas doenças estão, há algumas décadas,
em primeiro lugar entre as causas de morte da população, sendo a Hipertensão Arterial Sistêmica a
mais frequente das doenças cardiovasculares. Sobre a HAS, indique a alternativa correta:
A) Ela é um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças neurológicas.
B) Um grande contingente de pacientes hipertensos também apresenta outras comorbidades, como
diabete, dislipidemia e desnutrição, o que traz implicações importantes em termos de gerenciamento
das ações terapêuticas.
C) Alimentação adequada, sobretudo quanto ao consumo de açúcar, controle do peso, prática de
atividade física, tabagismo são fatores de risco que devem ser adequadamente abordados e
controlados.
D) Para a aferição da pressa arterial deve-se manter o braço do paciente na altura do coração, livre
de roupas, com a palma da mão voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido.

31. Pressão arterial é a força exercida pelo sangue sobre a parede do vaso, com mudanças contínuas
durante todo o tempo, dependendo das atividades, da posição do indivíduo e das situações. A
abordagem multiprofissional tanto no tratamento da Hipertensão quanto na prevenção das
complicações crônicas é de fundamental importância. Ao que diz respeito a HAS, indique a resposta
que não faça parte das recomendações instituídas pelo Ministério da Saúde.
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A) Controle de peso: a circunferência abdominal acima dos valores de referência é um fator
preditivo de doença cardiovascular.
B) Adoção de hábitos alimentares saudáveis: substituir bolos, biscoitos doces e recheados,
sobremesas doces e outras guloseimas por frutas in natura.
C) Prática de atividade física regular: pacientes hipertensos não devem iniciar atividade física
regular, pois além de diminuir a pressão arterial, o exercício pode reduzir consideravelmente o risco
de mortalidade geral.
D) Abandono do tabagismo: Em avaliação por MAPA, a PA sistólica de hipertensos fumantes foi
significativamente mais elevada do que em não-fumantes.

32. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a alternativa em desacordo
às responsabilidades e deveres é:
A) Exercer a profissão com justiça.
B) Ser conivente com a injúria, calúnia e difamação.
C) Fundamentar suas relações na prudência e na solidariedade.
D) Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos que possam prejudicar o exercício
profissional.

33. As penalidades a serem impostas pelo órgão responsável pela Enfermagem são respectivamente:
A) Advertência verbal, multa, censura, suspensão, cassação.
B) Advertência escrita, suspensão, cassação.
C) Multa, admoestação, proibição, suspensão.
D) Advertência verbal, advertência escrita, multa, suspensão.

34. As penas de censura e de cassação do direito ao exercício profissional, segundo o Código de
Ética da Profissão é de competência respectivamente:
A) Do empregador.
B) Do Conselho Regional e do Conselho Federal de Enfermagem.
C) Do Conselho Regional de Enfermagem.
D) Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Regional de Enfermagem.

35. A Política Nacional de Humanização (PNH), idealizada pelo Ministério da Saúde tem como
prioridades, exceto:
A) Atendimento acolhedor e com resolutividade.
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B) Aumentar as filas e o tempo de espera.
C) Informações ao usuário, bem como seus direitos, de acordo com o código de usuários do SUS.
D) As unidades garantirão educação permanente aos seus trabalhadores.

36. Em qual das alternativas abaixo, estão descritas contusão e concussão, respectivamente:
A) Perda de consciência de longa duração, corte penetrante.
B) Lesão orbital, diminuição do nível de consciência.
C) Lesão traumática aguda, perda da consciência de curta duração.
D) Lesão medular leve, ausência de movimentos musculares.

37. A Tuberculose continua sendo mundialmente um importante problema de saúde, exigindo o
desenvolvimento de estratégias para o seu controle, considerando aspectos humanitários,
econômicos e de saúde pública. Segundo o Ministério da Saúde, anualmente ainda morrem 4,5 mil
pessoas por TB, doença curável e evitável. Sobre a doença descrita, todas as afirmativas estão
incorretas, exceto:
A) O objetivo da busca ativa de sintomáticos respiratórios é identificar tardiamente os casos
bacilíferos, continuar com a cadeia de transmissão e reduzir a incidência da doença a longo prazo.
B) Interrogar sobre a presença e duração da tosse à clientela dos serviços de saúde,
independentemente do motivo da procura.
C) Orientar os sintomáticos respiratórios identificados para a coleta do exame sanguíneo, para
detecção do Bacilo de Koch
D) Questionar a respeito de efeitos colaterais e incentivar a desistência do tratamento a cada visita.

38. A rubéola é uma doença de alta contagiosidade e acomete principalmente crianças. Sua
importância epidemiológica está relacionada ao risco de abortos, natimortos e malformações
congênitas, como cardiopatias, catarata e surdez. O objetivo principal das medidas de prevenção e
controle é evitar a reintrodução do vírus no Brasil e a transmissão da doença. Todas as afirmativas a
seguir estão corretas, exceto:
A) A vacina é a única forma de prevenir a ocorrência da rubéola na população.
B) O quadro clínico é caracterizado por exantema máculo-papular e puntiforme difuso, com início
na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se posteriormente para o tronco e membros.
C) A imunidade ativa é adquirida somente por meio da vacinação.
D) O modo de transmissão ocorre por meio de contato com secreções nasofaríngeas de pessoas
infectadas.
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39. A pele é o maior órgão do corpo humano e fornece proteção contra agentes químicos,
mecânicos, patógenos virais e bacterianos. É responsável pelo controle hidroeletrolítico, participa
da termorregulação, sintetiza vitamina D e atua como órgão sensorial vital para a percepção de
pressão, dor e temperatura. Já a ferida ou úlcera é qualquer lesão que leve a ruptura da continuidade
da pele, existindo várias causas para que isso ocorra. Os cuidados com a pele devem envolver
primeiramente a higienização, além de uma avaliação precisa quanto a melhor terapêutica para o
tratamento da lesão. Quanto aos curativos, é incorreto o que se afirma em:
A) Ferida com necrose: exige uma substância que estimule o debridamento.
B) Infectada, requer cobertura com ação bactericida ou que promova um pH ácido.
C) Ferida seca ou dolorosa, exige cobertura úmida e aderente.
D) Com grande quantidade de exsudato, necessita de um curativo absorvente.

40. Os princípios básicos para a limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de saúde são,
exceto:
A) Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho.
B) Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas de varredura úmida, ensaboar, enxaguar
e secar.
C) Manter os cabelos presos e arrumados e unhas limpas, aparadas e sem esmalte; permissão na
utilização de adornos.
D) Os profissionais do sexo masculino devem manter os cabelos curtos e barba feita.
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