MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

EDITAL Nº 052/2016

DATA DA PROVA: 11/09/2016

EMPREGO:

ENFERMEIRO - PSF
(NÍVEL SUPERIOR)
Conhecimentos Gerais: Questões 01 a 04; Matemática: Questões 05 a 08;
Língua Portuguesa: Questões 09 a 14; Conhecimentos Específicos: Questões 15 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 04 - CONHECIMENTOS GERAIS
01. É notório que a população do Brasil se distribui
desigualmente em seu território. Dentre os estados
brasileiros citados a seguir, assinale a alternativa que
aponta aquele que conta com a maior população.
a) Amazonas.
b) Mato Grosso do Sul.
c) Rio de Janeiro.
d) Tocantins.
________________________________________
02. Assinale a alternativa que NÃO indica um
princípio que, de acordo com o texto constitucional,
deve reger a educação no Brasil.
a) Coexistência de instituições públicas e privadas
de ensino.
b) Exclusividade de conceitos que estimulem o
pacifismo e o multiculturalismo.
c) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber.
d) Pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas.
________________________________________
03. Em maio deste ano, após o afastamento da
então presidente Dilma Rousseff pelo Congresso
Nacional, assumiu interinamente a presidência
Michel Temer (PMDB). Nesse novo cenário, foi
escolhido para assumir o Ministério da Justiça:
a) Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos
Deputados.
b) o ex-secretário de segurança pública do Estado
de São Paulo, Alexandre de Moraes.
c) Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo
Tribunal Federal.
d) o então ministro-chefe da Casa Civil, Luís Inácio
Lula da Silva.
________________________________________
04. Leia a seguinte análise, sobre o fluxo migratório
em direção ao Brasil, e assinale a alternativa que
apresenta o termo que preenche corretamente as
duas lacunas.
“O recente fluxo migratório de __________ para o
Brasil iniciou-se de forma tímida, após o tremor de
2010, porém intensificou-se no final de 2011 e início
de 2012. Estima-se que, neste período, cerca de
4.000 imigrantes _________ entraram ilegalmente
no país, segundo dados do Ministério da Justiça.
Eles entraram no país principalmente pelas
fronteiras do Acre e do Amazonas, mas há também
rotas nos estados de Roraima, Mato Grosso e
Amapá”.

a) cubanos
b) haitianos
c) sírios
d) venezuelanos
QUESTÕES

05

A

08

-

MATEMÁTICA

05. Classifique a função f: A ⟶ B, f (x) = 3x² . Sendo:
Domínio: D(f) = {-2, -1, 1, 3}, Contradomínio: CD(f)
= {12, 3, 27}, Conjunto Imagem: Im(f) = {12, 3, 27}.
a) Injetora.
b) Sobrejetora.
c) Bijetora.
d) Nenhuma das anteriores.
________________________________________
06. Jonatas tem um capital de R$ 2.500,00, depois
de quanto tempo esse capital gerará um montante
de R$ 4.500,00 com rendimento de 5% a.m. no
sistema de juros simples?
a) 10 meses.
b) 20 meses.
c) 16 meses.
d) 26 meses.
________________________________________
07. Dos números a seguir, qual é irracional?
a) 2
b) √120
c) √225
d) 5
________________________________________
08. O número 34.572 é divisível por 3?
a) Sim.
b) Não.
c) Indefinido.
d) Nenhuma das anteriores.
QUESTÕES 09 A 14 - LÍNGUA PORTUGUESA
09. Conheça a escultura que gira em volta da
pira olímpica da Rio 2016
A escultura cinética do artista americano Anthony
Howe, que se move com o vento, chamou a atenção
na abertura dos Jogos Olímpicos.
Conhecido por suas esculturas cinéticas, o artista
americano Anthony Howe criou a escultura que
chamou a atenção na abertura dos Jogos Olímpicos
Rio 2016. A escultura, impulsionada pelo vento, gira
em torno da pira olímpica refletindo e potencializando
a chama, cujo tamanho é bem menor em relação às
das outras Olimpíadas.
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Feita de metal, a escultura cinética é formada por
centenas de esferas e pratos reflexivos, suportadas
por um anel ao redor da pira. Com mais de 12
metros de diâmetro e 1815 quilogramas, a obra de
Anthony remete ao formato do Sol.
A tocha em si é uma estrutura simples e consiste em
uma esfera sobre uma coluna fina. Como a abertura
alertou o público sobre questões ambientais, com
uma chama menor é possível reduzir o consumo de
gás para mantê-la acesa até o final dos jogos.
O artista também criou outra escultura para abrigar
a pira em frente à Igreja da Candelária, no centro do
Rio de Janeiro. Ela foi acesa com a chama da pira
original, para ficar mais acessível a todos.
Disponível em: http://casa.abril.com.br/materia/
conheca-a-escultura-que-gira-em-volta-da-piraolimpica-da-rio-2016
Sobre o texto, analise as afirmações:
I. Tem o objetivo de apresentar o artista Anthony
Howe.
II. Apresenta características da escultura que
acompanha a pira olímpica.
III. Justifica o tamanho reduzido da pira olímpica.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) I e II apenas.
b) I, II e III.
c) II e III apenas.
d) I e III apenas.
________________________________________
10. No trecho “Ela foi acesa com a chama da
pira original, para ficar mais acessível a todos.”o
pronome destacado refere-se ao termo:
a) Pira.
b) Igreja.
c) Artista.
d) Escultura.
________________________________________
11. “A escultura, (...), gira em torno da pira olímpica”
Assinale a alternativa em que o verbo está flexionado
no mesmo tempo e modo que o destacado acima.
a)“...como a abertura alertou o público sobre
questões ambientais.”
b)“...impulsionada pelo vento...”
c)“A escultura (...) chamou a atenção”
d) “...a obra de Anthony remete ao formato do Sol.”
________________________________________
12. “...refletindo e potencializando a chama, cujo
tamanho é bem menor em relação às das outras
Olimpíadas.”
Assinale a alternativa que justifica corretamente a
presença da crase.
a) Está subentendido o substantivo “chamas”.
b) A preposição “de” está flexionada no feminino.
c) Para melhorar a tonicidade na leitura.
d) A crase deve ser empregada diante de termos
femininos, neste caso, Olimpíadas.

13. Assinale a alternativa em que a pontuação está
correta.
a) Anthony Howe artista americano, criou duas
esculturas que, remetem ao formato do Sol, para
acompanhar a pira olímpica, dos Jogos Olímpicos
Rio 2016.
b) Anthony Howe, artista americano, criou duas
esculturas que remetem ao formato do Sol para
acompanhar a pira olímpica dos Jogos Olímpicos
Rio 2016.
c) Anthony Howe, artista americano, criou duas
esculturas, que remetem ao formato do Sol para
acompanhar, a pira olímpica, dos Jogos Olímpicos
Rio 2016.
d) Anthony Howe artista americano criou, duas
esculturas, que remetem ao formato do Sol para
acompanhar a pira olímpica, dos Jogos Olímpicos
Rio 2016.
________________________________________
14. “Rio” é derivado de “Rio de Janeiro”, e passa
pelo mesmo processo de formação que:
a) Celular - Telefone.
b) Plantinha – Planta.
c) Combate – Combater.
d) Moto – Motocicleta.
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. De acordo com a Lei Orgânica Municipal de
Arapongas, é direito dos servidores públicos
municipais:
a) Trabalhar menos horas do que aquelas previstas
na descrição do cargo ou função.
b) Receber dinheiro para retardar ou agilizar
procedimento administrativo do Poder público.
c) Utilizar o espaço público para realizar tarefas
particulares, desde que comunicado previamente o
superior hierárquico.
d) Receber vencimentos ou proventos não inferiores
ao salário mínimo.
________________________________________
16. Acerca dos objetivos fundamentais do município
da Arapongas, analise as afirmativas abaixo.
I. Constitui objetivo fundamental do município de
Arapongas promover o bem-estar de todos os
paranaenses, permitindo-se discriminações que
possibilitem alcançar o bem estar para a maioria da
população.
II. Constitui objetivo fundamental do município de
Arapongas, erradicar, de forma independente da
União e do Estado do Paraná, as desigualdades
sociais e a marginalização e reduzir a pobreza no
estado do Paraná.
III. Constitui objetivo fundamental do município
de Arapongas, a moralidade, a transparência, a
publicidade, a impessoalidade, a eficiência e o
controle popular nas ações de governo.
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IV. Constitui objetivo fundamental do município de
Arapongas, o respeito à opinião pública, em especial
da sociedade civil organizada e dos movimentos
sociais.
Assinale a alternativa correta.
a) Estão corretas as afirmativas I e IV apenas.
b) Estão corretas as afirmativas II e IV apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I e III apenas.
d) Estão corretas as afirmativas III e IV apenas.
________________________________________
17. Acerca do processo legislativo municipal de
Arapongas, assinale a alternativa correta de acordo
com a Lei Orgânica Municipal.
a) A iniciativa popular de projetos de lei de interesse
específico do Município, da cidade ou de bairros,
poderá ser exercida por 5% (cinco por cento), pelo
menos, do eleitorado.
b) A iniciativa popular de projetos de lei de interesse
específico do Município, da cidade ou de bairros,
poderá ser exercida por 3% (três por cento), pelo
menos, do eleitorado.
c) A iniciativa popular de projetos de lei de interesse
específico do Município, da cidade ou de bairros,
poderá ser exercida por 2% (dois por cento), pelo
menos, do eleitorado.
d) A iniciativa popular de projetos de lei de interesse
específico do Município, da cidade ou de bairros,
poderá ser exercida por 1% (um por cento), pelo
menos, do eleitorado.
________________________________________
18. O processo legislativo compreende a indicação
dos tipos normativos e a descrição do procedimento
de elaboração de cada um desses tipos normativos
que regem a vida dos munícipes e a atuação do
Poder Público. A Lei Orgânica do Município de
Arapongas estabelece, no seu artigo 40, tipos
normativos que estão compreendidos no processo
legislativo municipal. Com base nisso, assinale a
alternativa abaixo que NÃO está compreendida no
processo legislativo do município de Arapongas.
a) Leis complementares.
b) Leis ordinárias.
c) Medidas provisórias.
d) Decretos legislativos.
________________________________________
19. A desidratação causa nos pacientes um
desequilíbrio hidroeletrolítico, assim o enfermeiro
precisa estar atento e preparado para reconhecer
tais alterações, a fim de que possa intervir de
maneira rápida e eficiente quando necessário. Em
relação à fisiopatologia da desidratação, avalie as
afirmações abaixo.

I) Na desidratação isotônica, a água e os sais
minerais são perdidos em proporções equivalentes
às que existem no organismo, esta situação é
comum em casos de vômitos e diarreias.
II) Na desidratação hipertônica, há uma depleção de
sódio e água, porém com uma perda proporcional
excessiva de sódio em relação à perda hídrica,
acentuando os sinais e sintomas da desidratação.
III) Na desidratação hipotônica, a perda de água é
proporcionalmente maior que a perda de eletrólitos,
como ocorre na falta de ingestão de água, sudação
excessiva, diurese osmótica e uso de diuréticos.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II, III.
b) Somente em I e II.
c) Somente em I.
d) Somente em II e III.
________________________________________
20. Segundo a Portaria nº 2.488/2011, assinale a
alternativa que NÃO apresenta uma característica
do processo de trabalho das equipes de atenção
básica.
a) Desenvolver ações intersetoriais, integrando
projetos e redes de apoio social, voltados para o
desenvolvimento de uma atenção integral.
b) Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão
federal, estadual, e exclusão do controle social.
c) Desenvolver ações que priorizem os grupos de
risco e os fatores de risco clínico-comportamentais,
alimentares e/ou ambientais, com a finalidade
de prevenir o aparecimento ou a persistência de
doenças e danos evitáveis.
d) Realizar atenção à saúde na Unidade Básica de
Saúde, no domicílio, em locais do território (salões
comunitários, escolas, creches, praças, etc.) e
outros espaços que comportem a ação planejada.
________________________________________
21. Uma das medidas de primeiros socorros no
atendimento à pessoa que desmaiou por motivos
emocionais é:
a) Afrouxar as roupas da vítima, posicioná-la em
decúbito lateral para prevenir a broncoaspiração e
deixar a cabeça um pouco mais baixa em relação
ao resto o corpo.
b) Após recobrar a consciência, estimular a
circulação sistêmica, incentivando e orientando a
vítima a deambular.
c) Posicionar a vítima em decúbito dorsal horizontal
evitando lateralizar a cabeça a fim de evitar lesões
de cervical.
d) Oferecer bebida que contenha álcool, a fim de
estimular o sistema nervoso central e despertar a
vítima mais rapidamente.
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22. Durante a visita domiciliar, uma mulher relatou
ao enfermeiro que sente muita dor pélvica (baixo
ventre) durante o período menstrual, e sua
menstruação, embora em intervalos regulares, está
intensa, com duração maior do que o habitual. Assim,
para abordar o caso clínico dessa paciente, o termo
técnico que representa os sinais e sintomas clínicos
descritos pela paciente deve ser, respectivamente:
a) Menopausa e Enterorragia.
b) Disacusia e Oligomenorreia.
c) Metrorragia e Hemorragia.
d) Dismenorreia e Menorragia.
________________________________________
23. De acordo com o Código de ética, Resolução
COFEN 311/2007, o profissional que aceitar cargo,
função ou emprego vago em decorrência de fatos
que envolvam recusa ou demissão de cargo,
função ou emprego motivado pela necessidade
do profissional em cumprir o presente código
e a legislação do exercício profissional estará
praticando o que se configura como:
a) Um direito.
b) Uma proibição.
c) Uma responsabilidade.
d) Um dever.
________________________________________
24. Assinale a alternativa que NÃO apresenta
uma Diretriz específica da Política Nacional de
Humanização do SUS na Atenção Básica.
a) Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos
para usuários e sua rede social, considerando as
políticas intersetoriais e as necessidades de saúde.
b) Estabelecer formas de acolhimento e inclusão do
usuário que promovam a otimização dos serviços, o
fim das filas, a hierarquização de riscos e o acesso
aos demais níveis do sistema.
c) Comprometer-se com o trabalho em equipe, de
modo a aumentar o grau de co-responsabilidade, e
com a rede de apoio profissional, visando à maior
eficácia na atenção em saúde.
d) Estimular as práticas curativistas, incentivando
as ações técnicas, diminuindo as ações de práticas
promocioais de saúde, que demandam um maior
gasto com recursos humanos.
________________________________________
25. Em relação à oxigenoterapia, assinale a
alternativa correta.
a) O cateter transtraqueal, administra o oxigênio
diretamente na traqueia, a maior vantagem desse
método é a economia de O2 em aproximadamente
50% durante o repouso e 30% durante os esforços.
b) As cânulas nasais e os cateteres nasofaríngeos
são considerados sistemas de alto fluxo enquanto
a máscara de Venturi é considerada um sistema de
baixo fluxo.

c) A oxigenoterapia, além de corrigir a hipóxia,
aumenta o trabalho respiratório e do miocárdio,
podendo causar taquipneia e palpitação.
d) A inalação é um procedimento que deve ser
realizado exclusivamente com oxigênio, não
necessitando de prescrição médica.
________________________________________
26. Sobre curativos, assinale a alternativa que
apresenta a indicação e finalidade do curativo de
carvão ativado com prata:
a) Indicado para feridas limpas não exsudativas,
sua principal finalidade é favorecer a umidade no
leito da ferida e promover fibrinólise e epitelização.
b) Indicado para queimaduras de segundo grau ou
com tecido necrótico, sua finalidade é promover
proteção da ferida, provocar desbridamento de
tecido necrosado e manter o leito da ferida sem
umidade.
c) Indicado para feridas com pouca exsudação, com
presença de sangramento ou exposição óssea,
pode ser cortado e aplicado diretamente sobre a
ferida de forma que ultrapasse as bordas da ferida
em pelo menos 1 cm em toda a sua extensão não
sendo necessário cobertura secundária.
d) Indicado para feridas com moderada a intensa
exsudação, com ou sem infecção, superficiais
ou profundas, sua finalidade é favorecer o
desbridamento autolítico, e eliminar odores
desagradáveis.
________________________________________
27. O objetivo das ações de controle do câncer
cervicouterino é prevenir o carcinoma invasor pela
detecção, pelo diagnóstico e pelo tratamento das
lesões cervicais pré-invasoras. Em mulheres com
duas citologias cervicovaginal com presença de
células glandulares, metaplásicas e escamosas,
com resultado citopatológico dentro dos limites da
normalidade e presença de achados microbiológicos
(lactobacillus sp., cocos), indica-se a periodicidade
de agendamento ou seguimento:
a) Trienal.
b) Anual.
c) Semestral.
d) Trimestral.
________________________________________
28. O planejamento familiar envolve uma tomada
de decisão quanto ao direito de ter filhos ou não,
que se baseia nos seguintes princípios:
a) Religião e filosofia de vida.
b) Orientação e integridade física.
c) Conscientização e liberdade de escolha.
d) Realização e necessidade genética.
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29. De acordo com a RDC/ANVISA nº 11, de
26/01/2006, que dispõe sobre o Regulamento
técnico de funcionamento de serviços que prestam
atenção domiciliar, assinale a alternativa correta.
a) Admissão em atenção domiciliar é o processo que
se caracteriza pelas seguintes etapas: avaliação,
indicação, tratamento e continuidade assistencial.
b) Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) é a instituição
pública ou privada responsável pelo gerenciamento
e operacionalização de assistência e/ou Internação
domiciliar.
c) Plano de Atenção Domiciliar (PAD) é um
documento preenchido pelo enfermeiro que
contempla um conjunto de medidas que orientam
a atuação da equipe de enfermagem envolvida
diretamente na assistência a cada paciente em seu
domicílio, desde a admissão até a alta.
d) A ventilação mecânica invasiva só é permitida
na modalidade de assistência e/ou atendimento
domiciliar com acompanhamento do profissional
da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar –
EMAD.

30. É importante que o enfermeiro conheça os
aspectos principais da tuberculose a fim de orientar
os pacientes quanto ao diagnóstico e tratamento
desta patologia. Assinale a alternativa que apresente
orientações corretas em relação à tuberculose.
a) Antes da coleta de escarro, o paciente deve ser
orientado a realizar higienização da cavidade oral
com pasta de dente simples, e após higienização
colher de 2 a 4 ml de escarro.
b) A leitura da prova tuberculínica (PT) pode ser
realizada 24h após a aplicação, podendo se
estender até 48 horas, sendo considerado como
infectado pelo M. tuberculosis o paciente que tiver
enduração igual ou superior a 3 milímetros.
c) O tratamento desenvolvido sob regime
ambulatorial é o Tratamento Diretamente Observado
(TDO) que deverá ser realizado somente em casos
novos em crianças e idosos infectados.
d) Ao realizar a busca ativa de Sintomáticos
Respiratórios em populações com alto risco de
adoecimento, como a população prisional, sugerese que a busca seja realizada em indivíduos com
tosse por tempo igual ou superior a duas semanas.

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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