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EDITAL Nº 051/2016

DATA DA PROVA: 11/09/2016

CARGO:
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

(NÍVEL TÉCNICO)
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.

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 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.

14 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.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 04 - 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.

QUESTÕES 05 A 08 - MATEMÁTICA 

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

07. Encontre a solução para o sistema
a) 12, 9
b) 2, 3
c) 4, 6
d) 27, -15
________________________________________

08. 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

QUESTÕES 09 A 14 - LÍNGUA PORTUGUESA

Atenção: leia o texto a seguir para responder as 
questões 9, 10 e 11.

CAPÍTULO LIV

Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir; estirei-
me 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 
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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)
________________________________________

09. 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.
________________________________________

10. 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.
________________________________________

11. 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.
________________________________________

12. “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.
________________________________________
13. “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.

14. 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 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. A estabilidade tem por finalidade assegurar, 
aos ocupantes de cargos públicos de provimento 
efetivo, a permanência no serviço público, de modo 
a evitar que sejam alvo de coações que o façam 
atuar em desacordo com os princípios regedores 
da administração pública. A respeito da regra de 
estabilidade prevista no art. 85 da Lei Orgânica 
do Município de Arapongas, é correto afirmar que 
serão estáveis os servidores nomeados em virtude 
de concurso público após:
a) 02 (dois) anos da nomeação. 
b) 03 (três) anos de efetivo exercício.
c) 03 (três) anos da posse.
d) 02 (dois) anos de efetivo exercício.
________________________________________

16. Os municípios consistem em pessoas jurídicas 
de direito público interno dotados de autonomia 
e capacidade de auto-organização, cuja lei de 
regência denomina-se “Lei Orgânica”. A respeito 
das disposições da Lei Orgânica do Município de 
Arapongas, assinale a alternativa INCORRETA.  
a) Ao Município é vedado celebrar contrato com 
empresas que comprovadamente desrespeitarem 
normas de segurança, de medicina do trabalho e 
de preservação do meio ambiente.
b) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
municipais informações de seu interesse particular, 
ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
c) Constitui infração político-administrativa do 
Prefeito descumprir o orçamento aprovado para o 
exercício financeiro.
d) Ao servidor público municipal que for proprietário, 
diretor ou integrante de conselho de empresa 
fornecedora que realize qualquer modalidade 
de contrato com o Município caberá a pena de 
demissão do serviço público.
________________________________________

17. A soberania popular é primado republicano e deve 
ser observada por todos os entes federativos, sendo 
seu exercício mais claro a garantia constitucional 
de voto secreto e direto, com valor igual para todos. 
Além do exercício do voto, segundo a Lei Orgânica 
do Município de Arapongas, o exercício direto da 
soberania popular ocorrerá, nos termos da lei, 
mediante: 
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a) referendo, plebiscito, iniciativa popular e 
cooperação no planejamento municipal.
b) referendo e plebiscito, apenas.
c) plebiscito, iniciativa popular e cooperação nas 
ações de planejamento fiscal, apenas.
d) plebiscito, referendo e cooperação no 
planejamento municipal, apenas.
________________________________________

18. A respeito do que dispõe a Lei Orgânica do 
Município de Arapongas, julgue verdadeiro (V) 
ou falso (F) os itens abaixo e, após, assinale a 
alternativa que expressa a sequência correta de 
julgamentos. 
I- São Poderes do Município, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.
II- Compete ao Município cuidar da limpeza das 
vias e logradouros públicos e dar destinação final 
adequada ao lixo residencial, industrial, hospitalar e 
a outros tipos de resíduos.
III- A Lei Orgânica do Município poderá ser 
emendada por proposta de cidadãos, mediante 
iniciativa popular subscrita por, no mínimo, 5% 
(cinco por cento) dos leitores.
a) V, V, F
b) F, V, V
c) V, V, V
d) F, V, F
________________________________________

19. Todos os profissionais de saúde devem estar 
atentos e treinados para reconhecer uma Parada 
Cardiorrespiratória (PCR). De acordo com as novas 
diretrizes da American Heart Association, 2015, 
ao se deparar com um paciente adulto em PCR o 
socorrista deve:  
a) Iniciar imediatamente compressões torácicas 
a uma frequência superior a 120 compressões/
minuto.
b) Realizar duas ventilações após 30 compressões, 
sendo que, cada respiração deve ser administrada 
em 1 (um) segundo de maneira que provoque a 
elevação  do tórax.
c) Apoiar-se sobre o tórax entre as compressões 
fazendo com que atinjam uma profundidade 
adequada (superior a 6 cm).
d) Realizar o maior número de ventilações possível 
de maneira a hiperventilar o paciente oferecendo a 
maior quantidade de oxigênio possível, evitando a 
hipóxia cerebral.
________________________________________
20. Para que uma solução de 140 ml seja infundida, 
via endovenosa, em 30 minutos, quantas gotas por 
minuto serão administradas nesta prescrição?
a) 93.
b) 120. 
c) 65.
d) 80.

21. As pessoas atendidas nos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS) são, preferencialmente, 
pessoas com transtornos mentais severos e/
ou persistentes, ou seja, pessoas com grave 
comprometimento psíquico, incluindo os transtornos 
relacionados às substâncias psicoativas (álcool 
e outras drogas). Em relação ao CAPS pode se 
afirmar que:
a) Para ser atendido em um CAPS deve-se 
procurar diretamente esse serviço, uma vez que os 
Programas de Saúde da Família e outros serviços 
de saúde não são autorizados a realizar esse tipo 
de encaminhamento.
b) O CAPS I tem capacidade operacional para 
atendimento em municípios com população entre 
20.000 e 70.000 habitantes.
c) Atualmente a Política Nacional em Saúde Mental 
visa o aumento do número de leitos em hospitais 
psiquiátricos a fim de acolher toda a demanda de 
pacientes com transtornos mentais.
d) Crianças e adolescentes gravemente 
comprometidos psiquicamente não devem 
ser atendidos no CAPS em nenhuma de suas 
modalidades, necessitando neste caso de uma 
internação em hospital psiquiátrico.
________________________________________

22. Para a administração de medicamento por 
via parenteral, é necessário um preparo prévio 
com técnica asséptica para evitar a ocorrência de 
contaminação e infecção. Assinale a alternativa 
correta em relação ao preparo e administração de 
drogas e soluções em crianças.
a) É recomendado manter os frascos de dose 
múltipla fora do refrigerador em temperatura 
ambiente a fim de não modificar a conformação do 
medicamento.
b) Para determinar o local correto de administração 
da medicação, devemos considerar a idade, massa 
muscular e estado nutricional da criança, além da 
viscosidade da droga.
c) Os medicamentos administrados por via oral 
devem ser oferecidos às crianças com leite, pois 
além de favorecer a nutrição, ajudam na absorção 
do medicamento. 
d) Na aspiração e diluição de frascos com tampa 
de borracha, devem ser usadas agulhas de grosso 
calibre.
________________________________________

23. É de grande importância que os profissionais da 
saúde prestem informações adequadas e corretas 
ao paciente com Diabetes Mellitus, a fim de ensinar 
e estimular estes pacientes a realizarem o auto 
cuidado. Assinale a alternativa que apresente 
informações corretas a respeito desta patologia.
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a) O diabetes é uma doença genética caracterizada 
por hipoglicemia cujas complicações levam a 
disfunções e insuficiência de vários órgãos, 
especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração 
e vasos sanguíneos.
b) O diabetes Tipo I, conhecido anteriormente como 
diabetes juvenil, acomete crianças e jovens e tem 
como principal fator de risco a ingestão de altas 
taxas de açúcar.
c) Vertigem, fraqueza, tremedeiras, visão 
embaçada e síncope, são sinais característicos da 
hipoglicemia.
d) Na hiperglicemia, o paciente em geral apresenta 
altos níveis de açúcar na urina, causando 
diminuição da urina e pouca vontade de urinar e, 
por consequência, diminuição da sede.
________________________________________

24. Em relação à saúde da pessoa idosa avalie as 
afirmações abaixo.
I) Segundo a Política Nacional da pessoa Idosa, é 
considerado idoso todo cidadão e cidadã brasileiros 
com 60 anos ou mais de idade.
II) As equipes de saúde devem estar atentas às 
pessoas idosas, em constante atenção ao seu bem-
estar e à sua rotina funcional, mantendo-as o mais 
dependente possível dos familiares e profissionais 
de saúde, evitando assim situações de risco.
III) Um Centro de Referência em Atenção à Saúde 
do Idoso refere-se ao tratamento domiciliar por 
equipe de saúde capacitada, atendendo de forma 
integral e integrada os idosos e seus familiares.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II, III.
b) I e II, somente.
c) II e III, somente.
d) I somente.
________________________________________

25. A cetoacidose diabética (CAD) é uma 
complicação aguda e grave do Diabetes Mellitus 
tipo 1 e 2, sendo caracterizada por hiperglicemia, 
desidratação e acidose metabólica. São sinais 
clínicos da cetoacidose diabética todas as 
alternativas abaixo, EXCETO:
a) Anasarca e melena.
b) Enurese e letargia. 
c) Dor abdominal e hipotensão.
d) Hiperventilação e rubor facial.
________________________________________

26. Ao aferir a pressão arterial (PA) de um paciente 
com 58 anos de idade em uma Unidade Básica de 
Saúde (desconsiderando a síndrome do avental 
branco), o enfermeiro encontrou o seguinte valor de 
PA: 150 X 95 mmHg. De acordo com a VI Diretriz 
Brasileira de Hipertensão, pode-se classificar a 
pressão arterial deste paciente como:

a) Pressão normal alta (limítrofe).
b) Hipertensão em estágio I.
c) Hipertensão em estágio II.
d) Hipertensão em estágio III.
________________________________________

27. Documentos do Ministério da Saúde definem 
Vigilância Ambiental como:
a) Um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento e a detecção de mudanças nos 
fatores determinantes e condicionantes do meio 
ambiente que interferem na saúde humana.
b) Conjunto de ações para controle da água de 
consumo humano com preservação de rios e 
riachos. 
c) Ações de promoção e proteção da saúde da 
população, através da eliminação de problemas 
sanitários, decorrentes da falta de higienização de 
alimentos e poluição ambiental.
d) Ações que visam a prevenção e notificação de 
doenças e agravos advindos de situações sanitárias 
e ambientais inadequadas.
________________________________________

28. Assinale a alternativa que apresenta cuidados e 
ações preventivas da diarreia infantil: 
a) Amamentar a criança desde as primeiras horas 
de vida, manter boa higiene pessoal e de alimentos 
e oferecer a imunização contra o Rotavírus.
b) Realizar cuidados sanitários com a água, 
estimular alimentação em ambiente extra residencial 
e administrar vacina contra Febre amarela.
c) Manter boa higiene pessoal, estimular ingestão 
de frutas, legumes, verduras direto da colheita 
sem agrotóxicos e administrar a imunização para 
Pneumococo.
d) Oferecer água fervida à criança diariamente, 
estimular a ingestão de alimentos orgânicos e 
oferecer a imunização passiva contra Influenza.
________________________________________

29. Em relação à desinfecção e esterilização de 
materiais é correto afirmar que:
a) Os métodos físicos são aqueles que utilizam calor 
em diferentes formas e alguns tipos de radiação para 
esterilizar artigos; nas Centrais de Esterilização de 
materiais hospitalares o mais utilizado é a Estufa.
b) O vapor saturado sob pressão (autoclavação) é o 
processo de eleição nas unidades hospitalares para 
esterilização de artigos termossensíveis.
c) Na esterilização ultra rápida (Flash sterilization), 
deve-se colocar o máximo de materiais possível 
embalados em papel grau cirúrgico, de maneira 
a utilizar toda a capacidade do equipamento, 
otimizando o ciclo de esterilização.
d) O quaternário de amônio, fenólicos e aldeídos 
são princípios ativos para os desinfetantes de 
artigos hospitalares.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 12/09/2016.

30. São Ações e Programas de saúde todas as 
alternativas abaixo, EXCETO: 
a) Melhor em Casa.
b) Academia da Saúde.
c) Pronatec.
d) Provab.


