MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

EDITAL Nº 052/2016

DATA DA PROVA: 11/09/2016

EMPREGO:
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF
(NÍVEL MÉDIO)
Conhecimentos Gerais: Questões 01 a 08; Matemática: Questões 09 a 14;
Língua Portuguesa: Questões 15 a 20; Conhecimentos Específicos: Questões 21 a 30.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
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.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
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.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 08 - CONHECIMENTOS GERAIS
01. Dentre os estados que compõem a República
Federativa do Brasil, assinale a alternativa que
indica aquele que possui a maior extensão territorial.
a) Amazonas.
b) Espírito Santo.
c) Paraná.
d) Sergipe.
________________________________________
02. Em relação à história das Constituições do
Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.
a) A primeira Constituição do Brasil nasceu no
Período Imperial, em 1824.
b) A Constituição proclamada em 1891 adotou o
Regime Republicano.
c) Em 1967, após a ascensão dos militares ao
poder, foi feita uma nova Constituição.
d) A atual Constituição brasileira foi outorgada em
1988, ainda no Regime Militar.
________________________________________
03. Sabendo que o Paraná é caracterizado por uma
agricultura diversificada, assinale a alternativa que
indica alguns dos principais produtos cultivados na
região.
a) Arroz, maçã e beterraba.
b) Cacau, coco e abacaxi.
c) Algodão, fumo e alho.
d) Milho, soja e trigo.
________________________________________
04. Atualmente, o Estado do Paraná é governado
por Carlos Alberto Richa (PSDB). Assinale a
alternativa que indica o nome de outro político que
já foi governador do Paraná.
a) Anthony Garotinho.
b) Mário Covas.
c) Álvaro Dias.
d) Geraldo Alckmin.
________________________________________
05. Atualmente, referências ao nome de Sérgio
Moro, juiz federal brasileiro, tornaram-se habituais
nos meios de comunicação. A sua notoriedade
nacional e internacional foi obtida por:
a) ter sido procurador da República e ministro do
Supremo Tribunal Federal nos últimos dez anos.
b) comandar o julgamento em primeira instância
dos crimes identificados na Operação Lava Jato.
c) ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal
por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
d) obstruir as investigações da Operação Lava Jato,
ao tentar impedir uma delação premiada.

06. Dentre os países americanos mencionados nas
alternativas a seguir, indique aquele que possui a
maior extensão territorial.
a) Argentina.
b) Estados Unidos.
c) México.
d) Paraguai.
________________________________________
07. O nome de Martin Luther King (1929-1968)
tornou-se mundialmente conhecido na década de
1960 devido ao seu:
a) comprometimento com o fim do regime
segregacionista na África do Sul.
b) destaque como pugilista, sendo considerado um
dos maiores da história do esporte.
c) engajamento no movimento pelos direitos civis
dos negros nos Estados Unidos.
d) papel relevante na independência da Índia, com
base no princípio da não-agressão.
________________________________________
08. Leia a seguinte análise, a respeito de um
importante desafio ambiental da atualidade, e
assinale a alternativa que preenche corretamente
a lacuna.
“O ____________ é um fenômeno climático de larga
extensão, ou seja, um aumento da temperatura
média superficial global, provocado por fatores
internos e/ou externos. Em um período de cem anos,
houve um aumento médio da temperatura global
dos continentes de 0,85°C”. (Trecho extraído da
Revista Terra e Didatica, do Instituto de Geociências
da Unicamp).
a) Aquecimento global.
b) Protocolo de Kyoto.
c) Subdesenvolvimento.
d) Tsunami.
QUESTÕES
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MATEMÁTICA

09. Calcule a área e o perímetro de um círculo com
raio medindo 2 cm. Use ∏ = 3,14.
a) 12,56 e 12,56
b) 6,28 e 2
c) 2 e 4
d) 0 e 0
________________________________________
10. Um número natural é múltiplo de um outro,
quando a sua divisão por esse outro é:
a) indeterminada.
b) inexistente.
c) exata.
d) nula.
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11. Encontre a solução para o sistema

a) 12, 9
b) 2, 3
c) 4, 6
d) 27, -15
________________________________________
12. O número decimal 0,05 pode ser escrito por
extenso como:
a) cinco décimos.
b) cinco centésimos.
c) cinco milésimos.
d) nenhuma das anteriores.
________________________________________
13. Dadas as razões

encontre o

valor de x, y e z, sabendo que x + y + z =30.
a) 2, 3, 4
b) 28, 27, 26
c) 20/3, 10, 40/3
d) 1/2, 2/3, 3/4
________________________________________
14. Para uma função ser classificada como bijetora
ela deve ser:
a) sobrejetora.
b) injetora.
c) sobrejetora e injetora.
d) nenhuma das anteriores.
QUESTÕES 15 A 20 - LÍNGUA PORTUGUESA
Atenção: leia o texto a seguir para responder as
questões 15, 16 e 17.
CAPÍTULO LIV
Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir; estireime na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada.
Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando
eu perdia o sono, o bater da pêndula fazia-me muito
mal; esse tique-taque soturno, vagaroso e seco,
parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante
menos de vida. Imaginava então um velho diabo,
sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte,
a tirar as moedas da vida para dá-las à morte, e a
contá-las assim:
— Outra de menos...
— Outra de menos...
— Outra de menos...
— Outra de menos...
O mais singular é que, se o relógio parava, eu
dava-lhe corda, para que ele não deixasse de bater

nunca, e eu pudesse contar todos os meus instantes
perdidos. Invenções há, que se transformam ou
acabam; as mesmas instituições morrem; o relógio
é definitivo e perpétuo; o derradeiro homem, ao
despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio
na algibeira, para saber a hora exata em que morre.
Naquela noite não padeci essa triste sensação
de enfado, mas outra, e deleitosa. As fantasias
tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre
outras, à semelhança de devotas que se abalroam
para ver o anjo-cantor das procissões. Não ouvia
os instantes perdidos, mas os minutos ganhados;
de certo tempo em diante não ouvi coisa nenhuma,
porque o meu pensamento, ardiloso e traquinas,
saltou pela janela fora e bateu as asas na direção da
casa de Virgília. Aí achou ao peitoril de uma janela
o pensamento de Virgília, saudaram-se e ficaram
de palestra. Nós a rolarmos na cama, talvez com
frio, necessitados de repouso, e os dois vadios ali
postos, a repetirem o velho diálogo de Adão e Eva.
(Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás
Cubas. 28 Ed. São Paulo: Ática, 2004, p. 84)
________________________________________
15. No texto, a frase “Invenções há, que se
transformam ou acabam” refere-se:
a) à Virgília.
b) à noite.
c) ao relógio.
d) ao velho diabo.
________________________________________
16. A frase, repetida no texto “- Outra de menos...
- Outra de menos... - Outra de menos... - Outra de
menos...” descreve o pensamento do personagem:
a) que imaginava a passagem do tempo perdido.
b) que estava ficando pobre, pois perdia as suas
moedas.
c) que sentia a perda de sua amada Virgília.
d) que sonhava todas as noites com um velho diabo.
________________________________________
17. No romance, em certo momento, o personagem
muda a sua forma de ver a passagem do tempo:
“Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos
ganhados”. Essa mudança ocorre porque:
a) Acabou a corda do relógio.
b) Conheceu a sua amada, Virgília.
c) Era o derradeiro homem, ao despedir-se do sol
frio e gasto.
d) Acabaram as moedas.
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18. “Meu amigo estudou tanto que passou em
primeiro lugar no exame!”
No período acima, a palavra “tanto” pode ser
gramaticalmente classificada como:
a) Advérbio de dúvida, pois não tinha certeza se iria
passar.
b) Adjetivo, pois “tanto” dá qualidade ao verbo
“estudar”.
c) Advérbio de intensidade, pois demonstra o quanto
ele estudou.
d) Não pode ser classificada, pois a palavra “tanto”
não está de acordo com a norma culta da gramática
da Língua Portuguesa.
________________________________________
19. “Devo considerar essa a sua resposta?”
Acerca da frase acima, pode-se afirmar que:
a) O termo “devo considerar” é o sujeito da oração.
b) Pode-se classificar o Predicado como Predicado
Nominal, pois, “devo considerar” é uma locução
verbal.
c) O termo “a sua resposta” é o sujeito da oração,
pois é ela que deve ser considerada.
d) “Eu” é o Sujeito Desinencial da oração.
________________________________________
20. Assinale a única alternativa na qual todas as
palavras são paroxítonas.
a) Desodorante; quadro; preciso.
b) Sol; lua; céu.
c) Ríspido; crisântemo; relâmpago.
d) Relê; bidê; pavê.
QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Os servidores públicos contratados mediante
concurso público de provas, ou provas e títulos
gozam de direitos subjetivos diferentes dos direitos
atribuídos aos demais trabalhadores da iniciativa
privada cujo contrato seja regido pela Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT). Segundo o artigo 82,
da Lei Orgânica do Município de Arapongas, é
assegurado ao servidor público municipal, EXCETO:
a) duração de jornada de trabalho normal não
superior a 44 (quarenta e quatro) horas
semanais.
b) remuneração do serviço extraordinário superior,
no mínimo, em 50 % (cinquenta por cento) a do
normal.
c) vencimentos ou proventos não inferiores ao
salário mínimo.
d) licença à gestante com duração de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos.

22. A Lei Orgânica do Município de Arapongas
prevê que a saúde constitui prioridade essencial do
Município, materializada nos recursos financeiros
anualmente previstos em seu orçamento e
efetivamente aplicados. A respeito do tema,
segundo as disposições sobre saúde previstas na
referida Lei, é correto afirmar que:
a) a execução das ações e serviços de saúde deve
ser realizada, preferencialmente, por serviços de
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado e,
supletivamente, por serviços oficiais.
b) o direito à saúde implica condições dignas
de trabalho, moradia, alimentação, educação,
transporte, lazer e saneamento básico.
c) o sistema único de saúde será organizado de
acordo com a diretriz da centralização de recursos,
serviços e ações.
d) As ações e serviços públicos de saúde integram
uma rede não regionalizada e não hierarquizada.
________________________________________
23. Em relação às técnicas de preparo, vias e locais
de administração dos imunobiológicos é correto
afirmar que:
a) A vacina BCG deve ser administrada por via
subcutânea, na inserção inferior do músculo
deltoide direito.
b) Após a abertura do frasco das vacinas antihepatite B e anti-influenza, recomenda-se o
uso de todo conteúdo em no máximo três dias,
independente das condições de temperatura.
c) As vacinas monodose devem ser utilizadas em
até 24 horas após abertura e/ou reconstituição.
d) As vacinas são aplicadas pelas vias
intramuscular, subcutânea, intradérmica e oral,
sendo mais utilizadas as parenterais intramuscular
e subcutânea.
________________________________________
24. O câncer de mama é provavelmente o mais
temido pelas mulheres devido a sua alta frequência
e, sobretudo, pelos seus efeitos psicológicos,
que afetam a percepção da sexualidade e a
própria imagem pessoal. Diante do exposto,
todas as alternativas abaixo apresentam
grupos populacionais com risco elevado para o
desenvolvimento do câncer de mama, EXCETO:
a) Mulheres com história familiar de pelo menos
um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha)
com diagnóstico de câncer de mama, abaixo dos
50 anos de idade.
b) Mulheres com história familiar de pelo menos um
parente de segundo ou terceiro grau (avó, tias e
bisavós) com diagnóstico de câncer de útero, ovário
ou próstata abaixo dos 60 anos.
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c) Mulheres com história familiar de câncer de mama
masculino e pelo menos um parente de primeiro
grau com diagnóstico de câncer de mama feminino.
d) Mulheres com história familiar de pelo menos um
parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) com
diagnóstico de câncer de mama bilateral ou câncer
de ovário, em qualquer faixa etária.
________________________________________
25. Em um atendimento de urgência, prestado a
uma vítima de queimadura apresentando formação
de flictenas (bolhas), o procedimento correto a ser
realizado é:
a) Aplicar gelo sobre o local para mantê-lo resfriado
e aliviar a dor.
b) Furar as bolhas para acelerar o processo de
cicatrização.
c) Lavar a região da queimadura com água corrente
em temperatura ambiente até resfriar e não furar as
bolhas.
d) Passar pomadas à base de xilocaína para alívio
da dor e colocar algodão sobre o local, para evitar
infecções.
________________________________________
26. A Pressão Arterial (PA) é um parâmetro que
auxilia no diagnóstico de diversas patologias. Ao
realizar o controle desse sinal vital, o auxiliar de
enfermagem deve ter o seguinte cuidado:
a) A pressão sistólica deve ser determinada pela
ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff), que
em geral é fraco, seguido de batidas regulares,
e após, aumentar ligeiramente a velocidade de
deflação.
b) Em pacientes com a fistula arteriovenosa, devese dar prioridade para aferição da PA no membro
com a fistula, pois esta facilita a ausculta, evitando
erros.
c) O diafragma do estetoscópio deve ser colocado
sobre a artéria radial, fazendo compressão para
melhor ausculta.
d) Sobrepor o manguito 5 a 7 cm acima da fossa
cubital, deixando uma leve folga para não garrotear
em excesso o braço do paciente durante a insuflação
da braçadeira.
________________________________________

c) Documentar as ações e procedimentos realizados
com o paciente.
d) Fornecer dados a respeito do estado de saúde
do paciente para que possam ser divulgados para
os familiares, amigos e para a mídia, em casos de
doenças raras.
________________________________________
28. A realização da manobra de Heimlich é indicada
em casos de:
a) Afogamento .
b) Engasgo.
c) Asfixia.
d) Convulsão.
________________________________________
29. Em relação ao Código de Ética de Enfermagem,
posicionar-se contra falta cometida durante
o exercício profissional, seja por imperícia,
imprudência ou negligência, são medidas descritas
como:
a) Direito.
b) Proibição.
c) Responsabilidade e dever.
d) Infração ética.
________________________________________
30. O controle de infecções nos serviços de saúde,
incluindo as práticas da higienização das mãos,
além de atender às exigências legais e éticas,
concorre também para melhoria da qualidade no
atendimento e assistência ao paciente. Assinale a
alternativa INCORRETA relacionada a esta prática.
a) É a medida individual mais simples e rápida para
prevenir infecções relacionadas à assistência.
b) As mãos devem ser higienizadas por todos os
profissionais que estão em contato direto ou indireto
com os pacientes, que manipulam medicamentos,
alimentos e materiais estéreis ou contaminados.
c) Tem por finalidade a remoção de sujidade, suor,
oleosidade, pelos, células descamativas e da
microbiota da pele, interrompendo a transmissão
de infecções veiculadas ao contato.
d) A higienização das mãos com água e sabão pelos
profissionais que estão em contato indireto com o
paciente, deve acontecer somente quando houver
presença de sujidade visível.

27. As anotações de enfermagem são instrumentos
indispensáveis para o trabalho da equipe de
enfermagem e devem conter informações diárias
sobre o estado de saúde do paciente, avaliações
de enfermagem, entre outros registros. Essas
anotações têm diversos objetivos, EXCETO:
a) Facilitar a comunicação entre a enfermagem,
família e equipe multiprofissional.
b) Fornecer dados que auxiliarão na conduta
diagnóstica e terapêutica.
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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 12/09/2016.
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