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1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia o poema a seguir, escrito por Machado de Assis, 
para responder às próximas questões.

“Teus olhos são meus livros.
Que livro há aí melhor,
Em que melhor se leia

A página do amor?

Flores me são teus lábios.
Onde há mais bela flor,
Em que melhor se beba
O bálsamo do amor?”

01. Nesse texto, o autor expressa em versos 
uma:

a) Crítica social.
b) Declaração de amor.
c) Investigação científica.
d) Proposta política.
_________________________________________
02. Na expressão “teus olhos são meus livros”, o 
autor do poema emprega uma figura de linguagem, 
com o intuito de fazer uma comparação. Assinale a 
alternativa que indica o nome da figura de linguagem 
utilizada.

a) Antítese.
b) Eufemismo.
c) Metáfora.
d) Paradoxo.
_________________________________________
03. No primeiro verso da segunda estrofe, o poeta 
declara que “flores me são teus lábios”. Assinale a 
alternativa que explica o significado, neste caso, do 
termo “me”.

a) Nesse verso, o pronome “me” corresponde a “para 
mim”.
b) O poeta utiliza o pronome “me” com um sentido 
de negação.
c) O termo “me” serve, nesse caso, para expressar 
oposição a “flores”.
d) Trata-se de um termo cuja presença não altera em 
nada o sentido do verso.
_________________________________________
04. Analise as opções a seguir e assinale a que 
contém APENAS substantivos presentes no poema.

a) Bálsamo - bela - lábios - teus.
b) Livros - melhor - página - bela.
c) Olhos - livros - lábios - bálsamo.
d) São - meus - leia - há.

QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA
_________________________________________

05. As cédulas de dinheiro atuais possuem 
tamanhos diferentes que, entre outras coisas, 
ajudam deficientes visuais a distingui-las apenas 
por seu tamanho. Antigamente todas as cédulas 
tinham o mesmo tamanho, e tal diferenciação não 
era possível. Considere um deficiente visual com 
5 cédulas antigas diferentes em sua carteira, de 1, 
5, 10, 50 e 100 Reais. Qual a probabilidade de, ao 
retirar uma das cédulas, que esta representasse um 
valor ímpar de Reais?

a) 20%.
b) 40%.
c) 60%.
d) 80%.
_________________________________________
06. Quantos são os elementos de uma progressão 
geométrica composta apenas de números inteiros, 
de termo inicial 256 e razão 0,5?

a) 8 termos.
b) 9 termos.
c) 11 termos.
d) 15 termos.
_________________________________________
07. Ao manipular dados, é importante levar em 
consideração não apenas a diferença entre um valor 
esperado e o dado real, mas também o quão distante 
está o valor obtido do esperado, proporcionalmente. 
Qual das alternativas abaixo possui os valores mais 
próximos, proporcionalmente?

a) Uma medida de 2, quando esperava-se obter 4.
b) Uma medida de 25, quando esperava-se obter 30.
c) Uma medida de 60, quando esperava-se obter 65.
d) Uma medida de 90, quando esperava-se obter 
100.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Com base no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, considere as alternativas a seguir e 
assinale a que NÃO apresenta o conteúdo de um de 
seus artigos.

a) A pessoa com deficiência será obrigada a se 
submeter a toda e qualquer intervenção clínica 
ou cirúrgica consideradas necessárias pelo poder 
público.
b) É dever de todos comunicar à autoridade 
competente qualquer forma de ameaça ou de 
violação aos direitos da pessoa com deficiência.
c) A pessoa com deficiência será protegida de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento 
desumano ou degradante.
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d) Toda pessoa com deficiência tem direito à 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas 
e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
_________________________________________
09. Considere a seguinte explicação sobre o 
conceito de hemisfério:

“Um hemisfério é a metade de uma esfera. Essa 
palavra é usada para descrever uma das metades 
da Terra. Os geógrafos, ou as pessoas que estudam 
a Terra, dividiram o planeta em dois conjuntos de 
dois hemisférios. São eles o Hemisfério Norte e o 
Sul, e o Hemisfério Ocidental e o Oriental”. 

(Enciclopédia Britânica, 2019, com adaptações)

Analise as alternativas a seguir e assinale a que 
indica um país que se localiza no Hemisfério Sul.

a) Argentina.
b) Canadá.
c) Estados Unidos.
d) França.
_________________________________________
10. Considere as opções a seguir e assinale a 
que indica dois dos principais produtos exportados 
pelo Estado do Paraná.

a) Aeronaves e Computadores.
b) Produtos Eletrônicos e Manufaturados.
c) Soja e Frango.
d) Veículos e Combustíveis.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. De acordo com a RDC nº 15 de 15 de março 
de 2012, a Central de Material e Esterilização (CME) 
é uma unidade destinada ao processamento de 
produtos para a saúde. No que diz respeito à esta 
temática, analise as afirmativas a seguir e assinale 
a alternativa CORRETA. 

I - A limpeza consiste na remoção de sujidades 
orgânicas e inorgânicas, reduzindo a carga 
microbiana presente nos produtos para a saúde, 
utilizando água, detergente, produtos e acessórios 
de limpeza.
II - Os produtos para a saúde classificados como 
semicríticos devem ser submetidos ao processo de 
desinfecção de alto nível. 
III - Produtos para a saúde semicríticos utilizados 
na assistência ventilatória, anestesia e inaloterapia 
devem ser submetidos à desinfecção de nível 
intermediário.
IV - Os produtos para a saúde classificados como 
críticos devem ser submetidos ao processo de 
esterilização.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d)Todas as afirmativas estão corretas. 
_________________________________________
12. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é 
um problema grave de saúde pública no Brasil e 
no mundo, sendo um dos mais importantes fatores 
de risco para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, cerebrovasculares e renais.A 
hipertensão arterial em adultos é definida como: 

a) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 
mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou 
igual a 90 mmHg.
b) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 130 
mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou 
igual a 80 mmHg.
c) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 120 
mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou 
igual a 90 mmHg.
d) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 120 
mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou 
igual a 80 mmHg.
_________________________________________
13. O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a 
um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, 
caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no 
metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, 
resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da 
insulina. Sobre esta temática, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) O diabetes tipo 1 manifesta-se, em geral, em 
adultos com longa história de excesso de peso e 
com história familiar prévia, e o DM tipo 2 acomete 
principalmente crianças e adolescentes sem excesso 
de peso.
b) Os sinais e sintomas característicos que levantam 
a suspeita de diabetes são poliúria, polidipsia, 
polifagia e perda inexplicada de peso.
c) É recomendada a monitorização da glicemia 
capilar três ou mais vezes ao dia a todas as pessoas 
com DM tipo 1 ou tipo 2 em uso de insulina em doses 
múltiplas. 
d) Todas as pessoas com DM devem ser orientadas 
a manter uma alimentação adequada e atividade 
física regular, evitar o fumo e o excesso de álcool e 
estabelecer metas de controle de peso. 
_________________________________________
14. O Sistema Único de Saúde (SUS) é 
uma formulação política e organizacional para o 
reordenamento dos serviços e ações de saúde 
estabelecida pela Constituição de 1988, norteado 
por princípios doutrinários e organizativos. Sendo 
assim, o princípio que tem como objetivo “assegurar 
ações e serviços de todos os níveis de acordo com 
a complexidade que cada caso requeira, more o 
cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras, 
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sendo todo cidadão igual perante o SUS e atendido 
conforme suas necessidades até o limite do que o 
sistema puder oferecer” é o princípio da:

a) Igualdade.
b) Equidade.
c) Universalidade.
d) Integralidade. 
_________________________________________
15. A comunicação de doença, agravo ou evento 
de saúde pública de notificação compulsória à 
autoridade de saúde competente será realizada 
por profissionais de saúde ou responsáveis pelos 
serviços públicos e privados de saúde, além de 
estabelecimentos públicos ou privados educacionais, 
unidades laboratoriais e instituições de pesquisa. 
Sendo assim, assinale a alternativa que NÃO é 
considerada uma doença, agravo ou evento de 
notificação compulsória. 

a) Dengue.
b) Sífilis. 
c) Monilíase.  
d)Tétano acidental e neonatal.
_________________________________________
16. De acordo com a American Heart 
Association, durante a manobra de Ressuscitação 
Cardiopulmonar (RCP) em um paciente adulto com 
via aérea avançada estabelecida, as compressões 
torácicas deverão ser realizadas na frequência de:

a) 60 a 100 / minuto.
b) 80 a 100 / minuto.
c) 100 a 120 / minuto.
d) 100 a 140 / minuto.
_________________________________________
17. A vacinação durante a gestação não objetiva 
somente a proteção da gestante, mas também a 
proteção do feto. Dessa forma, recomenda-se que 
as mulheres gestantes estejam com seu calendário 
vacinal atualizado com as seguintes vacinas:

a)dT (Difteria e Tétano), Tríplice viral, Influenza e 
Hepatite B.
b)dT (Difteria e Tétano), Tríplice viral, Febre amarela 
e Hepatite B.
c)dTpa (Difteria, Tétano e Coqueluche), Influenza, 
Hepatite B e Febre Amarela.
d)dT (Difteria e Tétano), dTpa (Difteria, Tétano e 
Coqueluche, Influenza e Hepatite B.
_________________________________________
18. A Portaria nº 353, de 14 de fevereiro de 2017 
aprova as Diretrizes Nacionais de Assistência ao 
Parto Normal. No que se refere ao apoio físico e 
emocional da mulher durante o trabalho de parto e 
parto, assinale a alternativa CORRETA. 
a) As mulheres devem ter acompanhantes de sua 
escolha durante o trabalho de parto e parto, sendo 
este acompanhante um membro da família. 
b) As mulheres devem ter acompanhantes de sua 
escolha apenas durante o trabalho de parto. 

c) As mulheres devem ter acompanhantes de sua 
escolha durante o trabalho de parto e parto, não 
invalidando o apoio dado por pessoal de fora da 
rede social da mulher, como doulas.
d) As mulheres devem ter acompanhantes de sua 
escolha durante o trabalho de parto e parto, exceto 
quando o acompanhante não for da rede social da 
mulher.
_________________________________________
19. De acordo com O Ministério da Saúde, a 
taxa de infecção do sítio cirúrgico (ISC) no Brasil 
é de 11% do total de procedimentos cirúrgicos, 
sendo necessárias as ações para a sua prevenção 
no período perioperatório. Sendo assim, assinale a 
alternativa correta no que diz respeito à tricotomia:

a) A tricotomia deve ser realizada no período pré-
operatório, ainda no setor de internação, antes do 
encaminhamento do paciente ao centro cirúrgico. 
b) Recomenda-se a manutenção dos pelos em 
pacientes submetidos a qualquer tipo de cirurgia e, 
se absolutamente necessária, a tricotomia deve ser 
realizada com tricotomizador elétrico. 
c) Recomenda-se a retirada dos pelos no local da 
incisão cirúrgica, com o uso de lâmina de barbear ou 
tricotomizador elétrico. 
d) Recomenda-se a realização da tricotomia em sala 
operatória, após o paciente ser anestesiado, com 
tricotomizador elétrico. 
_________________________________________
20. De acordo com a Resolução do COFEN nº 
564/2017 que aprova o novo Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) O profissional tem o direito de exercer atividades 
em locais de trabalho livre de riscos e danos e 
violências física e psicológica à saúde do trabalhador, 
em respeito à dignidade humana e à proteção dos 
direitos dos profissionais de enfermagem.
b) O profissional tem o direito de suspender as 
atividades, individuais ou coletivas, quando o local 
de trabalho não oferecer condições seguras para o 
exercício profissional e/ou desrespeitar a legislação 
vigente, ressalvadas as situações de urgência e 
emergência, devendo formalizar imediatamente 
sua decisão por escrito e/ou por meio de correio 
eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de 
Enfermagem.
c) O profissional é proibido de negar assistência de 
enfermagem em situações de urgência, emergência, 
epidemia, desastre e catástrofe, desde que não 
ofereça risco a integridade física do profissional.
d) O profissional tem o dever de administrar 
medicamentos sem conhecer indicação, ação da 
droga, via de administração e potenciais riscos, 
respeitados os graus de formação do profissional.
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21. O coração é o órgão responsável por bombear 
o sangue rico em oxigênio para os tecidos do corpo 
humano, possuindo 2 átrios, 2 ventrículos e 4 valvas 
cardíacas. No que se refere à anatomia cardíaca, 
assinale a alternativa CORRETA que corresponde 
ao nome da artéria que envia sangue do ventrículo 
esquerdo para o corpo. 

a) Radial.
b) Cava.
c) Aorta.
d) Carótida.
_________________________________________
22. Foi prescrito para um paciente o medicamento 
amoxicilina suspensão, por via oral, devendo ser 
administrado 500 mg de 8/8 horas. A apresentação 
da amoxicilina é de 250 mg em cada 5 mL. Quantos 
mL devem ser administrados em cada dose?

a) 2 ml.
b) 5 ml.
c) 10 ml.
d) 20 ml.
_________________________________________
23. Em uma solução oral temos 20 mg de vitamina 
C em 5 mL de solução. Quantos mg do fármaco 
teremos em 40 mL desta solução?

a) 100 mg.
b) 160 mg.
c) 240 mg.
d) 800 mg.
_________________________________________
24. O Calendário Básico de Vacinação brasileiro 
é aquele definido pelo Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) e corresponde ao conjunto de 
vacinas consideradas de interesse prioritário à 
saúde pública do país. Atualmente é constituído 
por 19 vacinas recomendadas à população, desde 
o nascimento até a terceira idade e distribuídas 
gratuitamente nos postos de vacinação da rede 
pública.Assinale a alternativa CORRETA em relação 
às vacinas que devem ser administradas ao nascer: 

a) BCG e Hepatite B
b) Hepatite B e Pentavalente.
c) DTP e BCG.
d) Meningocócica B e BCG.
_________________________________________
25. DPOC é uma doença com repercussões 
sistêmicas, prevenível e tratável, caracterizada por 
limitação do fluxo aéreo pulmonar, parcialmente 
reversível e geralmente progressiva. Essa limitação 
é causada por uma associação entre doença de 
pequenos brônquios e destruição de parênquima. 
Sendo o profissional de saúde responsável pela 
orientação e educação em saúde dos pacientes 
portadores de DPOC, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) A educação em saúde tem importante papel na 
cessação do tabagismo e constitui uma das ações 
realizadas pelas equipes de Saúde da Família.
b) Orientar a redução na exposição à fumaça do 
tabaco, poeiras ocupacionais, poluentes domiciliares 
e ambientais a fim de diminuir a progressão da 
DPOC.
c) A reabilitação pulmonar de paciente com DPOC 
compreende o apoio psicossocial, abordagem 
nutricional, educação sobre a doença e oxigenoterapia 
quando necessário.
d)Os pacientes com DPOC não devem realizar 
atividades físicas, uma vez que possuem intolerância 
ao exercício, podendo agravar os sintomas de fadiga 
e dispneia.
_________________________________________
26. A esterilização é o processo de destruição 
de todas as formas de vida microbiana, ou seja, 
bactérias nas formas vegetativas e esporulada, 
fungos e vírus, por meio de agentes físicos e/ou 
químicos. Assim, considera-se um artigo estéril 
quando a probabilidade de sobrevivência do agente 
contaminante seja menor que: 

a) 1: 1.000 
b) 1: 10.000
c) 1: 100.000
d) 1:1.000.000
_________________________________________
27. O aleitamento materno é a mais sábia 
estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e 
nutrição para a criança e constitui a mais sensível, 
econômica e eficaz intervenção para redução da 
morbimortalidade infantil. No que diz respeito ao 
aleitamento materno, leias as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA. 

I – O Ministério da Saúde recomenda que aleitamento 
materno exclusivo por seis meses e o complementado 
até os dois anos de idade ou mais. 
II – O leite materno possui inúmeros componentes 
que protegem contra infecções, reduzindo o número 
de mortes entre as crianças amamentadas.
III – Oferecer à criança amamentada água ou chás 
pode dobrar o risco de diarreia nos primeiros seis 
meses.
IV – O aleitamento materno reflete no estado 
nutricional da criança, em sua habilidade de se 
defender de infecções, em sua fisiologia, na saúde 
física e psíquica da mãe, porém não está relacionado 
com o desenvolvimento cognitivo da criança. 

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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28. A nutrição enteral consiste na administração 
de alimentos e nutrientes por meio de sonda enteral, 
gástrica ou estoma localizado em determinado 
segmento do trato digestório. Leia as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa CORRETA em relação 
à assistência de enfermagem à nutrição enteral. 

I –  Confirmar o posicionamento da sonda, antes 
de administrar a dieta, com ausculta abdominal, 
aspiração do conteúdo gástrico ou por meio de 
radiografias.
II – Colocar o paciente em decúbito dorsal horizontal.
III – Medir resíduo gástrico, se indicado, aspirar 
com seringa e medir o volume obtido, decorrente do 
retorno de dieta infundida, anteriormente. 
IV – Após a administração da dieta, infundir água 
filtrada para manter a sonda limpa e permeável.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
29. De acordo com o Ministério da Saúde, em 
relação às chamadas “doenças prevalentes na 
infância”, assinale a alternativa CORRETA que 
corresponde às principais doenças que acometem 
as crianças. 

a) Doenças diarreicas e respiratórias.
b) Doenças diarreicas e cardíacas.
c) Doenças respiratórias e parasitoses.
d) Doenças diarreicas e parasitoses.
_________________________________________
30. A doença de Alzheimer é uma doença cerebral 
degenerativa primária, de etiologia pouco conhecida, 
com aspectos neuropatológicos e neuroquímicos 
característicos, sendo o tipo de demência mais 
prevalente em idosos. Em relação à assistência de 
enfermagem ao cuidador/família e ao portador de 
Alzheimer, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A equipe da Atenção Básica/Saúde da Família deve 
ter especial atenção ao cuidador, desenvolvendo 
grupos de cuidadores, em que serão orientados a 
respeito dos cuidados no dia a dia da pessoa idosa, 
e terão a oportunidade de falar de suas dificuldades 
e sentimentos, com outras pessoas envolvidas em 
situação semelhante. 

b) O portador de Alzheimer deve realizar treinamento 
cognitivo e de reabilitação da memória por meio de 
diversas estratégias, por exemplo, o emprego de um 
“livro de memória” com nomes e outros fatos que lhe 
facilitam a conversação.

c) O cuidador geralmente é um membro da família, 
que deve assumir as atividades e responsabilidades 
do portador de Alzheimer, uma vez que a estimulação 
de atividades da vida diária e treinamento cognitivo 
não melhoram o enfrentamento da situação. 

d) Seja qual for a técnica adotada, a abordagem da 
pessoa com demência exige a participação de uma 
equipe multidisciplinar incluindo a família.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/07/2019.


