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Leia com atenção estas instruções gerais antes de realizar as provas.
1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

13

14
15
16

Confira se este caderno de prova corresponde ao cargo/área (cabeçalho desta página)
para o qual você se candidatou.
Confira os dados impressos no cartão de respostas. Quaisquer problemas deverão ser
comunicados ao fiscal de sala, para registro em ata.
Assine o cartão de respostas.
Verifique se este caderno de prova contém 40 questões. Não serão consideradas
reclamações posteriores ao término da prova.
Cada questão da prova constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C,
D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.
Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas, que se encontra no verso
desta folha; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta.
Qualquer outra cor de tinta não será aceita pela leitora ótica.
Preencha o cartão de respostas completando totalmente a pequena bolha, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais
de uma bolha no cartão de respostas, bem como questões cuja bolha apresente rasuras
no cartão de respostas.
Você poderá levar consigo a prova objetiva.
O cartão de respostas não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou
alegação.
Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de
qualquer outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório
que cubra as orelhas do candidato.
A prova terá duração de quatro horas (das 15h e 30 min às 19h e 30 min), incluído o tempo
para preenchimento do cartão de respostas. A duração será de cinco horas (15h e 30min
às 20h e 30 min) apenas para os candidatos que tiveram a sua solicitação deferida.
O candidato somente poderá entregar a prova e sair da sala após 1 (uma) hora e 30 (trinta)
minutos de seu início.
Os (3) três últimos candidatos somente poderão se retirar da sala de prova
simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
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Questão 1
A respeito da educação no Brasil, assinale a única alternativa FALSA:
(A) Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.
(B) É vedado às universidades públicas admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros.
(C) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
(D) A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.
(E) O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das
escolas públicas de ensino fundamental.
Questão 2
Dentre as alternativas apresentadas abaixo, escolha a que melhor completa a sentença, de
acordo com o Art. 207 da Constituição da República Federativa do Brasil:
“As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão
__________________, e obedecerão ao princípio de __________________ entre ensino,
pesquisa e extensão”.
(A) Patrimonial e financeira; equidade.
(B) Orçamentária; indissociabilidade.
(C) Financeira e patrimonial; indissociabilidade.
(D) Democrática e participativa; especialização.
(E) Pública eficiente; equilíbrio.
Questão 3
De acordo com as Portarias 2.519, de 15 de julho de 2005 e 2.562, de 21 de julho de 2005, do
Ministro de Estado da Educação, que tratam da Comissão Interna de Supervisão (CIS) do
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação, assinale o item
INCORRETO.
(A) Não haverá retribuição financeira adicional para integrante da comissão pelo fato de
integrá-la, inclusive na condição de coordenador e coordenador adjunto.
(B) Compete à CIS, dentre outras ações, auxiliar a área de pessoal, bem como os servidores,
quanto ao plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação.
(C) Caberá a cada instituição federal de ensino disponibilizar a estrutura física, material e de
pessoal necessária para o funcionamento da comissão.
(D) A CIS deve acompanhar o processo de identificação dos ambientes organizacionais da
IFE proposto pela área de pessoal, bem como os cargos que os integram.
(E) A Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em
Educação terá mandato de dois anos.
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Questão 4
Em relação à Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis
da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assinale o item CORRETO.
(A) O servidor em estágio probatório não poderá exercer quaisquer cargos de provimento em
comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de
lotação.
(B) A posse ocorrerá no prazo de quarenta e cinco dias contados da publicação do ato de
provimento.
(C) É de trinta dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício,
contados da data da posse.
(D) A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.
(E) É um dos requisitos para a investidura em cargo público a idade mínima de 21 anos de
idade.
Questão 5
Conforme o estabelecido pela Lei nº 11.091/2005 (PCCTAE), associe a coluna da direita com a
da esquerda.
I. Progressão por
( ) mudança para o padrão de vencimento imediatamente
Capacitação
subsequente.
II. Progressão por Mérito
( ) mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e
nível de classificação.
III. Incentivo à Qualificação
( ) Área específica de atuação do servidor, integrada por
IV. Ambiente Organizacional
atividades afins ou complementares, organizada a partir
das necessidades institucionais e que orienta a política
de desenvolvimento de pessoal.
( ) retribuição pecuniária concedida ao servidor que possuir
educação formal superior ao exigido para o cargo de que
é titular.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
(A) I, II, III e IV.
(B) II, I, IV e III.
(C) I, II, IV e III.
(D) II, I, III e IV.
(E) III, II, IV e I.
Questão 6
Há várias formas de oferta dos Cursos Técnicos. Qual das alternativas está CORRETA?
(A) Integrado, técnico e médio.
(B) Médio, integrado e subsequente.
(C) Concomitante, médio e integrado.
(D) Concomitante, subsequente e integrado.
(E) Médio, técnico e educação de jovens e adultos.
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Questão 7
Sobre a história do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, é
CORRETO afirmar:
I. Em 2002, em função de uma lei federal que transformou todas as Escolas Técnicas
Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica, a ETFSC passou a ser Centro
Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina (CEFET-SC), oferecendo cursos
superiores de tecnologia e de pós-graduação lato sensu (especialização).
II. Na segunda fase do plano de expansão da Educação Profissional e Tecnológica em Santa
Catarina foram criados câmpus do IFSC em Araquari e Ibirama.
III. A terceira fase do plano de expansão da Educação Profissional e Tecnológica em Santa
Catarina previu a criação de câmpus do IFSC em São Carlos e Tubarão.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.
Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
Está correta apenas a afirmativa I.
Estão corretas apenas as afirmativas I e III.

Questão 8
Assinale a única alternativa CORRETA:
(A) Com origens na Escola de Aprendizes Artífices, criada em Florianópolis em 1909,
atualmente o IFSC possui 22 câmpus, abrangendo todas as mesorregiões catarinenses.
(B) O IFSC é uma instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, com 12 câmpus no estado de Santa Catarina e com previsão de implantação
de novas unidades até 2019, de modo a abranger todas as mesorregiões catarinenses.
(C) Após se transformar de CEFET-SC em Instituto Federal, em 2008, o IFSC passou de 3
unidades de ensino para mais de 30 câmpus distribuídos por todas as mesorregiões
catarinenses.
(D) Após a transformação do CEFET-SC nos Institutos Federais Catarinense (IFC) e de Santa
Catarina (IFSC), em 2008, e a execução do Plano de Expansão da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica pelo MEC, o número de unidades federais
de educação profissional em Santa Catarina passou a mais de 30.
(E) Assim como os demais Institutos Federais, o IFSC é uma instituição de educação superior,
pluricurricular e multicampi, equiparado às Universidades Federais pela Lei 11.892/2008,
com a principal finalidade de expandir e interiorizar a oferta de bacharelados, licenciaturas,
cursos superiores de tecnologia e programas de pós-graduação.
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Questão 9
Leia as afirmativas sobre os objetivos e metas do Plano de Desenvolvimento Institucional do
IFSC:
I. O IFSC deve garantir o mínimo de 50% de suas vagas para ministrar educação
profissional técnica de nível médio, em atendimento à Lei nº 11.892/2008, que cria os
Institutos Federais.
II. O IFSC tem como meta oferecer pelo menos 10% de suas vagas de ingresso para os
cursos do Proeja (Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos).
III. “Fortalecer a internacionalização do IFSC”, para integração com redes acadêmicas,
ampliando as oportunidades de mobilidade de estudantes e servidores, divulgação,
produção científica e tecnológica, é um dos objetivos do Planejamento Estratégico.
IV. “Atrair os melhores estudantes, numa base de seleção nacional e internacional” é uma
Iniciativa Estratégica associada ao Objetivo Estratégico “Aprimorar o processo de
ingresso”.
Assinale a alternativa que apresenta somente a (as) afirmativa (as) CORRETA (AS).
(A) I.
(B) I, II e III.
(C) I e II.
(D) I, II, III e IV.
(E) II, III e IV.
Questão 10
Quando se deseja, através de um feedback, que algum colega de trabalho ou subordinado
corrija um erro cometido e melhore seu desempenho deve-se:
( ) Em nenhuma hipótese, desqualificar o trabalho realizado pelo colega ou subordinado.
( ) Fornecer o feedback assim que o erro for cometido, mesmo que na presença de outras
pessoas.
( ) Iniciar o feedback com um “quebra o gelo da situação” utilizando ironia.
( ) Fornecer o feedback em particular.
( ) Demonstrar estar genuinamente interessado no bem-estar e no crescimento da pessoa.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo.
(A) V, F, F, V e V.
(B) V, V, F, F e V.
(C) V, V, V, F e V.
(D) F, V, F, V e V.
(E) V, F, V, V e F.
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Questão 11
O correio eletrônico é um meio formal de comunicação e é amplamente utilizado no Instituto
Federal de Santa Catarina. Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F), para as falsas.
( ) O endereço do destinatário é um elemento de uma mensagem eletrônica.
( ) O endereço de cópia (CC) é um elemento de uma mensagem eletrônica.
( ) O endereço de cópia oculta (Cco) é um elemento de uma mensagem eletrônica.
( ) O campo assunto não faz parte de uma mensagem eletrônica.
( ) O corpo da mensagem faz parte de uma mensagem eletrônica.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo.
(A) V, V, V, F e V.
(B) F, V, V, V e V.
(C) V, V, V, V e F.
(D) V, V, F, V e V.
(E) V, F, V, V e V.
Questão 12
Leia os nomes dos aplicativos:
I.
Microsoft Word
II. LibreOffice Writer
III. Microsoft Excel
IV. LibreOffice Impress
V. LibreOffice Calc
Assinale a alternativa que apresenta somente programas processadores de texto.
(A) IV.
(B) III, V.
(C) I, II.
(D) I, III.
(E) II, V.
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Questão 13
Com relação à Norma Regulamentadora nº 05, a qual aborda o funcionamento da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), assinale a afirmativa CORRETA.
(A) As reuniões da CIPA ocorrerão somente quando ocorrer situações emergenciais.
(B) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de dois anos, permitida uma
reeleição.
(C) O presidente da CIPA será eleito pelos empregados.
(D) A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e de doenças decorrentes do
trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da
vida e a promoção da saúde do trabalhador.
(E) O treinamento da CIPA terá carga horária mínima de 10 horas.
Questão 14
Conforme a Norma Regulamentadora nº 06, os equipamentos de proteção individual são
mecanismos importantes para proteger os trabalhadores de riscos suscetíveis que ameaçam a
segurança e a saúde no trabalho. De acordo com esse tema, analise as afirmativas abaixo e
assinale a afirmativa CORRETA.
(A) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamentos de
proteção individual adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e
funcionamento, somente quando houver situações de emergência.
(B) Cabe ao empregado comunicar o empregador qualquer alteração que torne impróprio para
uso o equipamento de proteção individual.
(C) Considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto, de uso
individual ou coletivo, utilizado pelo trabalhador.
(D) Caso o equipamento de proteção individual for extraviado ou danificado pelo trabalhador,
fica a critério do empregador descontar da folha de pagamento do empregado o custo do
referido material.
(E) Cabe ao trabalhador responsabilizar-se pela manutenção periódica dos equipamentos de
proteção individual.
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Questão 15
A legislação relacionada à Saúde e Segurança do Trabalho tem como objetivo promover saúde
e prevenir doenças e acidentes relacionados ao trabalho. Partindo dessa compreensão, avalie
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.
(A) A Norma Regulamentadora nº 09, que aborda o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais, considera os agentes físicos, químicos e biológicos nos ambientes de trabalho
como riscos ambientais que podem ocasionar danos à saúde do trabalhador.
(B) O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (Norma Regulamentadora nº 07)
deve incluir, somente, os exames médicos: admissional, periódico e o demissional. Os
exames referentes ao retorno ao trabalho e de mudança de função são opcionais.
(C) O relatório anual das ações realizadas pelo Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (Norma Regulamentadora nº 07) é confidencial. Não podem ser
compartilhadas as informações com as outras áreas da instituição.
(D) Para a Ergonomia, elucidada na Norma Regulamentadora nº 17, para se avaliar a
organização do trabalho deve-se levar em conta, somente, o conteúdo da tarefa e o ritmo
de trabalho.
(E) O planejamento das ações do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (Norma
Regulamentadora nº 09), deverá ser realizado bimestralmente.
Questão 16
Com o Novo Acordo Ortográfico, em vigor desde 01 de janeiro de 2016, o emprego do hífen
teve mudanças fundamentais; em alguns casos, o hífen é suprimido e os termos se juntam,
acrescentando ou retirando letras. Assinale a alternativa em que o emprego do hífen está
CORRETO:
(A) As normas inter-estaduais de trânsito são confusas.
(B) Marcelo tirou um auto-retrato.
(C) A auto-escola está oferecendo desconto aos novos alunos.
(D) O governo norte-americano recebeu hoje o Presidente do Brasil.
(E) Aquilo é um contra-senso.
Questão 17
É modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que
podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. Trata-se, portanto, de
uma forma de comunicação eminentemente interna”. (Manual de Redação da Presidência da
República). Trata-se do conceito de:
(A) Portaria.
(B) Ofício.
(C) Memorando.
(D) Aviso.
(E) Requerimento.
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Questão 18
Assinale a opção em que a pontuação está inadequada:
(A) O IFSC tem sede e foro em Florianópolis, com autonomia administrativa, patrimonial,
financeira, didático-pedagógica e disciplinar.
(B) O regime de trabalho dos servidores do IFSC, conforme legislação vigente, será de 40
horas semanais, com exceção para os cargos em que há previsão legal de regime
diferenciado de trabalho.
(C) Vinte e nove candidatos, foram aprovados no último Concurso Público para o cargo de
Assistente em Administração.
(D) O candidato, ao optar pelo cargo, concorrerá para qualquer um dos campi do IFSC,
conforme dispõe o Anexo I do Edital do Concurso Público.
(E) O motivo pelo qual eu faltei ao concurso público foi este: não estudei.
Questão 19
Assinale a opção em que a concordância nominal está CORRETAMENTE aplicada:
(A) Comprei bastantes frutas na feira livre.
(B) É proibida entrada de pessoas estranhas.
(C) É necessária paciência com o avô.
(D) Seguem anexa as certidões.
(E) O candidato estava quites com a Justiça Eleitoral.
Questão 20
A regência – seja ela nominal ou verbal – é o modo pelo qual um termo rege outro que o
complementa. Assinale a opção em que a regência está INCORRETA:
(A) O candidato está apto ao trabalho.
(B) Aquela bibliotecária é natural de Palhoça.
(C) O IFSC fica próximo ao shopping.
(D) Fui na faculdade e voltei na metade da aula.
(E) O professor é bacharel em Engenharia Mecânica.
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Questão 21
Para realizar a técnica de sinais vitais de um adulto, são necessários materiais básicos.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A) Bandeja contendo: Esfigmomanômetro digital, estetoscópio, relógio com ponteiros de
segundos, pacote com gazes umedecidas com soro fisiológico 0,9% e papel para anotar
os valores.
(B) Bandeja contendo: Esfigmomanômetro analógico, estetoscópio, termômetro, relógio com
ponteiros de segundos, caneta, recipiente para lixo, recipiente com algodão seco e com
algodão com álcool 70%, papel para anotar os valores.
(C) Esfigmomanômetro digital, estetoscópio, relógio com ponteiros de segundos, pacote com
gazes umedecidas com soro fisiológico 0,9% e papel para anotar os valores. Atualmente
não se utiliza mais bandejas, os materiais podem ser levados no bolso do jaleco e alguns
podem ser levados na mão.
(D) O material para a técnica de sinais vitais deve ser disponibilizado na unidade do paciente,
para facilitar e deve conter principalmente um estetoscópio e termômetro.
(E) Bandeja contendo: Estetoscópio, termômetro digital, cronometro, caneta e copo com água.
Questão 22
Quanto a realização de curativo. Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F), para as
falsas.
( ) Quando o curativo é em lesões limpas, começar a limpeza do local de incisão, com
movimentos de dentro para fora.
( ) Não é necessário identificar quem fez o curativo e nem a data, porque essa informação
estará registrada na evolução de enfermagem.
( ) Quando for realizar curativos em pacientes com mais de uma ferida, deve-se iniciar pela
ferida infectada.
( ) Quando o curativo é em lesão contaminada, deve-se iniciar a limpeza de fora pra dentro
da lesão, ou seja, das bordas para o centro, para não espalhar infecção nos tecidos ao
redor da ferida.
( ) O curativo consiste no cuidado dispensado a uma região do corpo com presença de uma
ruptura da integridade de um tecido corpóreo.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo.
(A) V, V, V, F e F.
(B) F, F, V, F e V.
(C) F, F, F, V e V.
(D) F, F, V, V e F.
(E) V, F, F, V e V.
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Questão 23
Leia as afirmativas sobre o pulso que é um sinal vital:
I. O pulso é o batimento de uma artéria, percebido acima de uma saliência óssea.
II. Através do pulso observa-se: frequência, ritmo, volume, elasticidade e localização.
III. Taquicardia é o pulso cuja frequência é abaixo de 40 batimentos por minuto.
IV. A artéria jugular é considerada a mais fácil para verificar o pulso.
V. Bradicardia é o ritmo cardíaco abaixo de uma frequência de 60 batimentos por minuto.
Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas CORRETAS.
(A) I, II e V.
(B) I, III e IV.
(C) II, III e IV.
(D) I, III e V.
(E) II, IV e V.
Questão 24
A Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986, que regulamenta o exercício da Enfermagem, descreve
no seu Art. 13. O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza
repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a
participação em nível de execução simples, em processos de tratamento, cabendo-lhe
especialmente:
I. Realizar consulta de Enfermagem.
II. Observar, reconhecer e descrever os sinais e sintomas.
III. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente.
IV. Realizar o planejamento, organização e avaliação dos serviços de assistência de
enfermagem.
V. Executar ações de tratamento simples.
Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas CORRETAS.
(A) I, II e IV.
(B) II, III e V.
(C) I, III e V.
(D) II, III e IV.
(E) III, IV e V.
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Questão 25
Quanto à administração de medicação endovenosa, assinale a alternativa CORRETA:
(A) A veia mais comum para puncionar é a veia carótida.
(B) Para puncionar uma veia periférica, usa-se os seguintes materiais: garrote, algodão com
álcool a 70%, soro com equipo e esparadrapo.
(C) Ao conseguir visualizar e sentir a veia, introduzir a agulha com o bisel para lateral, em um
ângulo de 90º.
(D) Para melhorar a punção, deve-se evitar o uso de luvas.
(E) Essa via de administração de medicação permite grande quantidade de volume de líquidos
e ação imediata.
Questão 26
Leia as afirmativas, quanto a administração de medicamentos por via oral:
I. A via oral pode exercer efeitos locais no trato gastrointestinal ou atingir sangue e linfa
provocando efeitos sistêmicos, após ser absorvido na mucosa gastrointestinal.
II. A absorção dos medicamentos por via oral, é mais rápida que por via endovenosa.
III. Esta via é considerada a mais conveniente para administrar-se um medicamento, devido
ao fato de que a deglutição é um ato natural, realizado todos os dias nas refeições.
IV. Via oral é uma forma de administração de fármacos caracterizada pela ingestão pela boca.
V. Os medicamentos para serem administrados via oral precisam ser resistentes aos ácidos
gástricos e a alcalinidade do intestino delgado.
Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas CORRETAS:
(A) I, III e IV.
(B) II, III e V.
(C) II, IV e V.
(D) I, III e V.
(E) I, II e IV.
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Questão 27
O Programa Nacional de Imunizações (PNI) define os calendários de vacinação para crianças.
Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F), para as falsas.
( ) A BCG, que é a vacina contra a tuberculose, deve ser administrada ao nascer.
( ) A primeira dose da vacina contra a Hepatite B, deve ser administrada no 6º mês de vida da
criança.
( ) A VOP (Vacina Oral contra a Poliomielite) é administrada quando a criança completa 1 ano
de vida.
( ) A vacina HPV (sigla do inglês para papilomavírus humano) deve ser administrada no 2º
mês de vida da criança.
( ) Com a vacina Pentavalente, a criança será imunizada contras as seguintes doenças:
Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus
influenzae tipo b e a Hepatite B.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo.
(A) V, F, F, V e V.
(B) F, V, V, V e F.
(C) V, F, V, F e V.
(D) V, V, V, F e F.
(E) V, F, F, F e V.
Questão 28
A Endoscopia é um exame indicado para diagnosticar e tratar doenças do esôfago, estômago e
duodeno através de um aparelho chamado gastrofibroscópio ou videoendoscópio. Assinale a
alternativa CORRETA.
(A) A Endoscopia é um exame é realizado por um cirurgião dentista, que possui treinamento
específico para utilizar o endoscópio e examinar o sistema digestivo alto.
(B) A Endoscopia é um exame demorado e dura em média de 3 a 4 horas, quando houver
procedimento terapêutico como retirada de corpo estranho, esclerose de varizes,
dilatações, polipectomias, etc, esse tempo pode ser ainda maior.
(C) O paciente recebe um medicamento sedativo, via endovenosa e um bocal (protetor) que
será colocado entre os dentes para manter a boca aberta durante o exame, através dele o
médico introduzirá o aparelho, um tubo flexível de fino calibre (fibroendoscópio ou
videoendoscópio).
(D) Para realizar a Endoscopia é utilizado um tubo rígido, pouco flexível e sem iluminação.
Esse aparelho permite que todo trajeto percorrido durante o exame, desde a boca até
porções iniciais do duodeno seja visualizado com naturalidade.
(E) Para realizar a Endoscopia não é necessário retirar as próteses dentárias, já que é
oferecido um protetor (bocal) que ajuda a passar o fibroendoscópio, direto pela boca.
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Questão 29
Quanto a higiene corporal e oral do paciente internado. Assinale a alternativa CORRETA:
(A) A higiene corporal deve ser feita sem luva de procedimento para não perder a sensibilidade
tátil.
(B) A higiene oral deve ser, preferencialmente, realizada antes do banho de leito.
(C) A água deve ser fria, já que o contato do corpo com o colchão mantém a pele do paciente
muito aquecida.
(D) Fazer a higiene corporal e deixar o rosto por último para deixar o paciente com uma boa
aparência.
(E) O banho de aspersão é oferecido ao paciente que tem dependência total.
Questão 30
Sobre o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal - SIASS, de
acordo com o Decreto Nº 6.833, de 29 de abril de 2009, marque (V) para as afirmativas
verdadeiras e (F) para as falsas.
( ) O SIASS tem por objetivo coordenar e integrar ações e programas nas áreas de
assistência à saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde
dos servidores da administração federal, estadual e municipal.
( ) O SIASS tem por objetivo coordenar ações que visem a prevenção, a detecção precoce e
o tratamento de doenças e, ainda, a reabilitação da saúde do servidor, compreendendo as
diversas áreas de atuação relacionadas à atenção à saúde do servidor público civil federal.
( ) Considera-se perícia oficial: ação médica ou odontológica com o objetivo de avaliar o
estado de saúde do servidor para o exercício de suas atividades laborais.
( ) Considera-se promoção, prevenção e acompanhamento da saúde: ações com o objetivo
de intervir no processo de adoecimento do servidor, tanto no aspecto individual quanto nas
relações coletivas no ambiente de trabalho.
( ) O SIASS tem por objetivo coordenar e integrar ações e programas somente nas áreas de
assistência à saúde dos servidores da administração federal direta, autárquica e
fundacional.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo.
(A) V, F, F, V e V.
(B) F, F, V, F e V.
(C) V, V, F, V e F.
(D) F, V, V, V e F.
(E) V, F, V, F e F.
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Questão 31
Várias são as medidas de prevenção contra as doenças infecciosas e parasitárias. Assinale a
alternativa CORRETA:
(A) As doenças infecciosas e parasitárias não são transmissíveis.
(B) Os alimentos crus, devem ser consumidos sem higiene prévia para perder seus nutrientes.
(C) O cuidado com a higiene pessoal: lavar as mãos, tomar banhos diários e trocar e lavar as
roupas são medidas de prevenção.
(D) As doenças parasitárias foram eliminadas do país.
(E) As doenças parasitárias não estão relacionadas ao consumo de alimentos.
Questão 32
Conforme o estabelecido pela Portaria Normativa nº 03 de 07/05/2010, associe a segunda
coluna com a primeira.
I. Acidente em serviço
( ) É a disposição prévia dos meios e conhecimentos necessários
para evitar danos ou agravos à saúde do servidor, em
II. Ambiente de trabalho
decorrência do ambiente, dos processos de trabalho e dos
III. Condições de trabalho
hábitos de vida.
IV. Organização do trabalho
( ) É a realização de atividades desenvolvidas, individualmente
V. Prevenção
ou em equipe, constituindo-se num conjunto de recursos e
VI. Processo de trabalho
atividades organizadas, que transformam insumos e
produzem serviços e que pode interferir na saúde física e
psíquica do servidor.
( ) São as características do ambiente e da organização do
trabalho. Trata-se de uma mediação física-estrutural entre o
homem e o trabalho que pode afetar o servidor, causando
sofrimento, desgaste e doenças.
( ) É o conjunto de bens, instrumentos e meios de natureza
material e imaterial, no qual o servidor exerce suas
atividades laborais.
( ) É o modo como o trabalho é estruturado e gerenciado desde
sua concepção até a sua finalização.
( ) É o evento súbito, indesejado ou inesperado em relação ao
momento da ocorrência, do qual possa resultar ou não, dano
físico ou psíquico ao servidor.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
(A) V, VI, III, II, IV, I.
(B) VI, V, II, I, III, IV.
(C) V, VI, IV, III, I, II.
(D) IV, III, I, VI, II, V.
(E) II, I, III, V, IV, VI.
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Questão 33
De acordo com a Portaria Normativa nº 3, de 07/05/2010, que estabeleceu as orientações
básicas sobre a Norma Operacional de Saúde do Servidor.
A ________________________________ integra as áreas do conhecimento sobre a saúde do
servidor no conjunto das políticas públicas.
Assinale a alternativa que CORRETAMENTE preenche a lacuna do texto acima.
(A) Participação dos Servidores.
(B) Transversalidade.
(C) Acesso à informação.
(D) Integralidade das ações.
(E) Universalidade e equidade.
Questão 34
São objetivos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, de acordo com
Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F),
para as falsas.
( ) Fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador e a integração com os demais
componentes da Vigilância em Saúde.
( ) Promover a saúde e ambientes e processos de trabalhos saudáveis.
( ) Incorporar a categoria trabalho como determinante do processo saúde doença dos
indivíduos e da coletividade.
( ) Assegurar que a identificação da situação do trabalho dos usuários seja considerada nas
ações e serviços de saúde do SUS.
( ) Assegurar a qualidade da atenção à saúde apenas dos trabalhadores da iniciativa privada.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo.
(A) V, F, V, V e V.
(B) V, F, F, F e F.
(C) V, V, V, V e F.
(D) F, V, F, V e V.
(E) V, F, V, F e V.
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Questão 35
Leia as afirmativas sobre as atribuições dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador
(CEREST), no âmbito da Renast, de acordo com Portaria Nº 1.823, de 23 de agosto de 2012.
I. Desempenhar as funções de suporte técnico, de educação permanente, de coordenação
de projetos de promoção, vigilância e assistência à saúde dos trabalhadores.
II. Apoiar o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador na atenção primária em
saúde, nos serviços especializados de urgência e emergência.
III. Atuar como centro articulador e organizador das ações intra e intersetoriais de saúde do
trabalhador.
IV. Coordenar, em âmbito nacional e internacional, a implementação da Política Nacional de
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.
Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas CORRETAS.
(A) I, II e IV.
(B) II, III e IV.
(C) I, II e III.
(D) I, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 36
São considerados equipamentos de proteção individual:
I. Luvas.
II. Máscaras.
III. Enclausuramento acústico de fontes de ruído.
IV. Óculos de proteção.
V. Biombo.
Assinale a alternativa que apresenta somente as alternativas CORRETAS.
(A) I, III e V.
(B) I, II e V.
(C) II e III.
(D) I, II e IV.
(E) I, IV e V.

Ministério da Educação – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Concurso Público – Edital 67/2016 – Prova Objetiva
TAE - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

19

Questão 37
A biossegurança compreende um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar ou
eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de
vida, a saúde humana e o meio ambiente. Assim, são consideradas medidas de precaução
padrão algumas atitudes dos trabalhadores.
I. Uso de luvas não-estéreis caso exista risco de contato com sangue, assim como outros
fluídos corporais.
II. Uso de luvas estéreis caso exista risco de contato com sangue, assim como outros fluídos
corporais.
III. Uso de aventais limpos não-estéreis toda vez que possa ser prevista contaminação por
sangue, assim como outros fluídos corporais.
IV. Uso de aventais estéreis toda vez que possa ser prevista contaminação por sangue, assim
como outros fluídos corporais.
V. Higienização das mãos, antes e após cada procedimento executado.
Assinale a alternativa que apresenta somente as alternativas CORRETAS.
(A) I, II e III.
(B) I, III e IV.
(C) I, III e V.
(D) II, IV e V.
(E) I, II e IV.

Questão 38
São considerados equipamentos de proteção coletiva:
I. Biombos.
II. Luvas.
III. Enclausuramento acústico de fontes de ruído.
IV. Sistemas de ventilação e exaustão.
V. Máscara.
Assinale a alternativa que apresenta somente as alternativas CORRETAS.
(A) I, III e V.
(B) II, IV e V.
(C) II, III e V.
(D) I, II e V.
(E) I, III e IV.
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Questão 39
São considerados riscos ergonômicos, segundo a norma regulamentadora 32, do Ministério do
trabalho e emprego.
I. Esforço físico excessivo
II. Transporte e descarga manual de peso
III. Gases anestésicos
IV. Fluidos corporais
V. Ritmo excessivo de trabalho
Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas CORRETAS.
(A) II e IV.
(B) I, II e V.
(C) I, II e III.
(D) I, III e IV.
(E) III, IV e V.

Questão 40
São considerados riscos de acidentes/mecânicos, segundo a norma regulamentadora 32, do
Ministério do Trabalho e Emprego.
I. Radiação ionizante
II. Máquinas e equipamentos sem proteção
III. Ferramentas inadequadas ou defeituosas
IV. Arranjo físico inadequado
V. Gases anestésicos
Assinale a alternativa que apresenta somente as alternativas CORRETAS.
(A) II, III e V.
(B) III, IV e V.
(C) I, II e III.
(D) II, IV e V.
(E) II, III e IV.

