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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a seguinte anedota, extraída das Fábulas 
de Esopo, para responder às questões 1 a 6:

O Galo e a Pérola

“Andava um galo a remexer o chão para achar 
migalhas ou bichos que comer, quando encontrou 
uma pérola. Então, exclamou: — Ah, se te achasse 
um joalheiro! A mim, porém, de que vales? Seria 
melhor uma migalha, ou alguns grãos de cevada. 
Dito isto, foi-se embora em busca de alimento”.
________________________________________

01. Considerando o contexto do trecho apresentado 
da fábula, assinale a alternativa que apresenta uma 
possível moral dessa história:
a) A verdade, geralmente, causa ódio, mas o elogio, 
mesmo sendo falso, ganha amigos.
b) Nenhuma justiça e nem razões servem ao 
inocente para o livrar das mãos de um inimigo 
poderoso.
c) Os ignorantes, desprezando os ensinamentos 
proveitosos, buscam sempre coisas sem valor.
d) Ninguém deve entregar as armas aos seus 
inimigos, pois é melhor que tenha sempre a paz por 
duvidosa. 
________________________________________

02. Considere a primeira oração do texto: “Andava 
um galo a remexer o chão”. Assinale a alternativa 
que indica o termo que exerce, nessa oração, a 
função sintática de sujeito.
a) Andava.
b) Chão.
c) Um galo.
d) Remexer.
________________________________________

03. Na fábula em questão, a fala do galo é precedida 
pela expressão “exclamou”. Assinale a alternativa 
que apresenta APENAS possíveis sinônimos dessa 
palavra.
a) Bradou, clamou e vozeou.
b) Indagou, investigou e averiguou.
c) Omitiu, emudeceu e pulou.
d) Silenciou, difundiu e preveniu.
________________________________________

04. No trecho “A mim, porém, de que vales?”, o 
verbo “valer” está conjugado na segunda pessoa do 
singular. Isso se justifica porque o galo da história:
a) conversa francamente com o leitor. 
b) está falando algo diretamente para alguém.
c) fala algo sobre alguém, mas indiretamente.
d) não domina bem as normas gramaticais.

05. Na frase “Ah, se te achasse um joalheiro!”, a 
palavra “Ah” é classificada como:
a) artigo definido singular do gênero feminino.
b) crase, isto é, como fusão de artigo com 
preposição.
c) interjeição que exprime o sentimento do 
personagem.
d) substantivo comum que traduz apatia e inércia.
________________________________________

06. Dois pontos é um sinal de pontuação que marca 
uma suspensão no ritmo ou na entonação de uma 
frase não concluída. Na anedota sobre “O Galo e a 
Pérola”, os dois pontos são utilizados para:
a) anunciar a enumeração de diversos elementos.
b) encerrar uma frase muito longa.
c) apresentar um esclarecimento ao leitor.
d) introduzir o discurso direto de um personagem.

QUESTÕES 07 A 12 - MATEMÁTICA 

07. Um grupo de 10 estudantes decide formar 
uma chapa para concorrer ao grêmio estudantil. 
Se a chapa for formada por presidente e vice-
presidente, de quantas maneiras diferentes poderia 
ser formada?
a) 100.
b) 2.
c) 19.
d) 90.
________________________________________

08. A soma dos 10 primeiros termos da progressão 
aritmética 2, 5, 8, 11, ... é igual a:
a) 29.
b) 290.
c) 155.
d) 126.
________________________________________

09. Qual a área de um círculo circunscrito a um 
retângulo de base 3 cm e altura 4 cm?
a) 25π cm².
b) 5π cm².
c) 2,5π cm².
d) 6,25π cm².
________________________________________

10. Dois amigos brincam de tentar adivinhar o mês de 
aniversário um do outro. Qual é, aproximadamente, 
a probabilidade de com apenas um palpite um deles 
acertar o mês de aniversário do outro?
a) 10%
b) 15,6%
c) 12%
d) 8,3%
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11. Qual a solução da equação                   

 

?
a) – 44.
b) – 47.
c) 47.
d) 53.
________________________________________

12. Quantas soluções possui a equação

   ?
a) Zero.
b) Uma.
c) Duas.
d) Três.

QUESTÕES 13 A 22 - CONHECIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA 

13. Acerca do Sistema Único de Saúde, é correto 
afirmar que:
a) O Sistema Único de Saúde é financiado 
exclusivamente por meio de recursos da União 
Federal.
b) Um dos pilares do Sistema Único de Saúde é a 
descentralização político-administrativa.
c) A centralização político-administrativa configura-
se como importante princípio do Sistema Único de 
Saúde.
d) A participação da comunidade no Sistema Único 
de Saúde é facultativa e secundária.
________________________________________

14. Acerca da municipalização da saúde, é 
INCORRETO afirmar que:
a) Decorre do princípio da descentralização político-
administrativa do Sistema Único de Saúde.
b) Um dos fundamentos da municipalização diz 
respeito à homogeneidade da realidade social dos 
Municípios brasileiros.
c) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), poderá organizar-se em distritos de forma 
a integrar e articular recursos, técnicas e práticas 
voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
d) No âmbito municipal, os Conselhos de 
Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são 
reconhecidos como entidades que representam os 
entes municipais no âmbito estadual, para tratar de 
matérias referentes à saúde.
________________________________________

15. Assinale, abaixo, a única alternativa que NÃO 
indica uma atribuição específica do médico, com 
base exclusivamente na Política Nacional de 
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde.
a) Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da 
UBS.

b) Encaminhar, quando necessário, usuários a 
outros pontos de atenção, respeitando fluxos 
locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico do usuário.
c) Realizar consultas clínicas, pequenos 
procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na 
UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio 
e/ou nos demais espaços comunitários.
d) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas 
as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. 
As visitas deverão ser programadas em conjunto 
com a equipe, considerando os critérios de risco 
e vulnerabilidade de modo que famílias com maior 
necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo 
como referência a média de 1 (uma) visita/família/
mês.
________________________________________

16. Sobre o documento “Pactos pela Vida, em 
Defesa do SUS e de Gestão”, é correto afirmar que:
a) A saúde do idoso é uma das prioridades do Pacto 
pela Vida.
b) O controle do câncer de pulmão insere-se como 
uma prioridade do Pacto pela Vida.
c) A atividade física regular e a alimentação saudável 
são medidas não prioritárias e não integram o Pacto 
pela Vida.
d) O controle do câncer de mama é uma das 
prioridades do Pacto pela Vida, mas o controle do 
câncer de colo do útero não é.
________________________________________

17. A humanização do Sistema Único de Saúde 
consiste em uma política baseada em uma mudança 
na cultura da atenção dos usuários e na gestão dos 
processos de trabalho. Assinale, abaixo, a única 
alternativa que NÃO indica um princípio norteador 
da política de humanização.
a) Estímulo a processos comprometidos com a 
produção de saúde e com a produção de sujeitos.
b) Fortalecimento de trabalho em equipe 
multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade 
e a grupalidade.
c) Atuação centralizada na pessoa do médico e 
nas suas necessidades, com vistas a assegurar 
melhores condições de trabalho.
d) Valorização da dimensão subjetiva e social em 
todas as práticas de atenção e gestão, de forma 
a fortalecer e estimular processos integradores e 
promotores de compromissos e responsabilização.
________________________________________

18. Sobre a Política Nacional de Promoção da 
Saúde (PNPS), é INCORRETO afirmar que:
a) O empoderamento, isto é, o processo de 
intervenção que estimula os indivíduos a adquirirem 
o controle das decisões e das escolhas de modos 
de vida, não constitui princípio do PNPS.
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b) A solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito 
às diversidades, à humanização, entre outros, são 
valores fundantes no processo de efetivação da 
PNPS.
c) O PNPS prevê competências comuns às esferas 
federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais.
d) A formação e a educação permanente dos 
gestores e trabalhadores da saúde é tema prioritário 
da PNPS.
________________________________________

19. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 
“dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras 
providências”. Assinale a alternativa que indica uma 
instância colegiada prevista por essa lei.
a) Convenção Nacional da Saúde e Federação da 
Saúde.
b) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
c) Fundo Nacional de Saúde e Ministério da Saúde.
d) Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias 
Estaduais de Saúde.
________________________________________

20. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, de quem é a competência 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências?
a) Direção Estadual do Sistema Único de Saúde.
b) Direção Nacional do Sistema Único de Saúde.
c) Direção Municipal do Sistema Único de Saúde.
d) União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de 
forma concorrente.
________________________________________

21. Com base na Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, é INCORRETO afirmar que:
a) O dever do Estado de garantir a saúde não 
exclui o das pessoas, da família, das empresas e 
da sociedade.
b) A iniciativa privada não poderá participar do 
Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo que em 
caráter complementar.
c) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde é um dos 
objetivos do Sistema Único de Saúde.
d) Os indígenas, grupo minoritário, gozam de 
proteção especial do Sistema Único de Saúde, 
concretizada por meio de um Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena.

22. Sobre o controle social da saúde, assinale, 
abaixo, a alternativa que descreve corretamente o 
Conselho de Saúde, previsto na Lei nº 8.142/90.
a) Órgão permanente e não deliberativo, somente 
com representantes do governo e de profissionais 
de saúde.
b) Órgão permanente e deliberativo, com 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, com atuação 
na formulação de estratégias, sem adentrar em 
aspectos econômicos e financeiros.
c) Órgão com reuniões periódicas a cada quatro 
anos, com a representação dos vários segmentos 
sociais para avaliar a situação de saúde e propor 
diretrizes para a formulação de política de saúde.
d) Órgão permanente e deliberativo, com 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, com atuação na 
formulação de estratégias e no controle da execução 
da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

QUESTÕES 23 A 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

23. Um paciente deverá receber a infusão de 750 
mL de SG a 5%, a 45 gotas por minuto. É correto 
afirmar que o tempo necessário para essa infusão 
é de:
a) 3 horas e 35 minutos.
b) 12 horas.
c) 5 horas e 30 minutos.
d) 6 horas e 15 minutos. 
________________________________________

24. Na unidade de pronto atendimento, o técnico de 
enfermagem deparou-se com um paciente vítima de 
desmaio acompanhado de convulsão devido a uma 
crise hipoglicêmica. Nesse caso o técnico deve:
a) Injetar rapidamente insulina para o aumento da 
glicemia.
b) Fazer com que o paciente coma alimentos ricos 
em açúcar ou beba líquidos imediatamente.
c) Administrar clonazepam para que cesse a 
convulsão e uma ampola de glicose para melhorar 
a hipoglicemia.  
d) Injetar glucagon e chamar por ajuda.
________________________________________

25. Após ser administrada uma certa quantidade 
de contraste radiológico, o paciente apresentou 
um colapso cardiorrespiratório. A essa reação 
exagerada do organismo devido à substância 
química radiológica damos o nome de:
a) Choque anafilático.
b) Choque hipovolêmico.
c) Choque cardiogênico.
d) Choque neurogênico.
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26. A hepatite é uma inflamação do fígado e pode ser 
causada por vírus, uso de alguns remédios, álcool 
e outras drogas, além de doenças autoimunes, 
metabólicas e genéticas. A hepatite cujo modo 
de transmissão se dá normalmente através de 
alimentos ou água contaminada é do tipo: 
a) B
b) E
c) C
d) A
________________________________________

27. Assinale a alternativa INCORRETA em relação 
à notificação compulsória de doenças, segundo a 
Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014. 
a) A notificação compulsória semanal será feita 
à Secretaria de Saúde do Município do local 
de atendimento do paciente com suspeita ou 
confirmação de doença ou agravo de notificação 
compulsória.
b) A comunicação de doença, agravo ou evento de 
saúde pública de notificação compulsória deverá 
ser realizada à autoridade de saúde somente por 
profissionais qualificados da área de saúde.
c) A notificação compulsória imediata deve ser 
realizada pelo profissional de saúde ou responsável 
pelo serviço assistencial que prestar o primeiro 
atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) 
horas desse atendimento, pelo meio mais rápido 
disponível.
d) A autoridade de saúde que receber a notificação 
compulsória imediata deverá informá-la, em até 
24 (vinte e quatro) horas desse recebimento, as 
demais esferas de gestão do SUS.
________________________________________

28. Assinale a alternativa que preenche corretamente 
as lacunas do texto a seguir, referente ao novo 
calendário de vacinação (2016). 
“Para a vacina pneumocócica 10 valente, adotou-se 
o esquema básico de duas doses, a primeira aos 
______meses e a segunda com _______, sendo 
o reforço aplicado preferencialmente aos ______, 
podendo ser administrado até os _______ de 
idade”. 
a) 2 meses, 4 meses, 12 meses, 4 anos.
b) 3 meses, 6 meses, 2 anos, 6 anos.
c) 12 meses, 2 anos, 3 anos, 5 anos.
d) 14 meses, 24 meses, 2 anos, 3 anos.
________________________________________
29. A imunidade adquirida é desenvolvida durante 
toda a vida de um indivíduo, podendo ser ativa ou 
passiva. Ambas podem ser adquiridas de forma 
natural ou artificial.  Em relação aos tipos de 
imunidade, assinale a alternativa correta.
a) A imunidade ativa, é induzida por meio dos soros 
que contém antígenos, uma vez no organismo 
os antígenos irão estimular a produção de anti-
microbianos. 

b) A imunidade passiva é induzida através das 
imunoglobulinas que são antígenos que estimulam 
a produção de leucócitos B.
c) A imunidade ativa, é induzida através das vacinas 
que contém antígenos e, uma vez no organismo, 
estes estimulam a produção de anticorpos.
d) A imunidade passiva é induzida por meio de 
anticorpos presentes nas vacinas que, quando 
administradas no indivíduo, estimulam a produção 
de antígenos.
________________________________________

30. Quais das manobras abaixo o técnico de 
enfermagem deve utilizar em um atendimento pré 
hospitalar de uma criança com 5 anos de idade, 
vítima de obstrução parcial de vias aéreas por corpo 
estranho?
a) Heimlich.
b) Leopold.
c)  Kristeller.
d) Epley. 
________________________________________

31. Assinale a alternativa que apresenta uma 
doença sexualmente transmissível e imunizável.
a) Vírus T-Linfotrópico Humano (HTLV).
b) Vírus do Papiloma Humano (HPV). 
c) Linfogranuloma Venéreo (LGV).
d) Doença Inflamatória Pélvica (DIP).
________________________________________

32. De acordo com o Código de Ética, o técnico de 
enfermagem que negar assistência de enfermagem 
em uma situação de urgência ou emergência, estará 
realizando o que se caracteriza como: 
a) Um dever.
b) Uma proibição.
c) Um direito.
d) Uma negligência.
________________________________________

33. O Sistema de Alojamento Conjunto, possibilita 
a prestação de todos os cuidados assistenciais, 
bem como a orientação à mãe sobre a saúde do 
binômio mãe e filho. Todas as alternativas abaixo 
contém informações importantes em relação à 
amamentação, EXCETO:
a) Nas primeiras 72 horas após o parto, as mamas 
produzem um leite amarelado e grosso, sai em 
pequenas quantidades e é chamado de colostro, 
este deve ser dado ao bebê pois é essencial para a 
saúde do recém nascido.
b) O leite materno contém proteínas, açúcar, 
gordura, água e vitaminas, assim o aleitamento 
materno deve ser exclusivo até os primeiros seis 
meses de vida e complementado até os dois anos 
ou mais.
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c) Mulheres muito magras, tem o leite fraco, devendo 
complementar a alimentação do bebê com leite em 
pó específico para idade.
d) Para que não ocorra trauma nas mamas, a mãe 
deve fazer com que o bebê abocanhe toda a aréola 
e não deve deixar o mesmo sugar apenas o mamilo.
________________________________________

34. Quantas gotas por minuto deverá correr para 
que seja administrada uma solução de 150 mL 
de Soro Fisiológico 0,9% via endovenosa em 30 
minutos?
a) 50 gotas/minuto.
b) 75 gotas/minuto.
c) 100 gotas/minuto.
d) 30 gotas/minuto.
________________________________________

35. Durante uma visita domiciliar a mãe relatou 
que seu filho está com diarreia. O técnico de 
enfermagem observando que a criança não 
apresenta sinais de desidratação, deve passar as 
seguintes orientações, EXCETO: 
a) A mãe deve preparar e oferecer para a criança o 
soro caseiro em pequenos goles ao longo do dia, 
não sendo recomendado que a criança tome mais 
de meio copo de uma só vez. 
b) A durabilidade do soro caseiro é de, no máximo, 
24 horas e se for necessário tomar o soro por mais 
dias, deve ser preparada uma nova receita a cada 
dia.
c) Diabéticos não devem tomar o soro caseiro 
e devem procurar auxílio médico, assim como 
aqueles que estão em desidratação grave. 
d) Durante o tratamento de reidratação oral, a 
mãe deve suspender a amamentação e oferecer 
alimentos hipercalóricos para que não ocorra 
desnutrição.
________________________________________

36. O ponto de destaque na Central de Material 
e Esterilização (CME) é o trabalho em equipe, a 
qual tem por finalidade fornecer artigos médico-
hospitalares reprocessados com segurança e 
garantia de qualidade. Quanto ao reprocessamento 
de artigos, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Limpeza: é a remoção mecânica de sujidade 
realizada pela aplicação de energia mecânica 
(fricção), química (soluções detergentes, 
desincrostantes ou enzimáticas) ou térmicas.
b) Desinfecção: é o processo de eliminação de 
microrganismos na forma vegetativa, presentes nos 
artigos e objetos inanimados mediante a aplicação 
de agentes físicos ou químicos.
c) Esterilização: é o processo de eliminação total de 
microrganismos, sendo subdividida em três níveis: 
esterilização de alto nível, nível intermediário e 
baixo nível.

d) São métodos de monitoramento para controle da 
esterilização os indicadores químicos, indicadores 
físicos e indicadores biológicos.
________________________________________

37. Diversas doenças são transmitidas da mãe 
para o filho, seja pela via transplacentária ou pela 
amamentação. Todas as patologias abaixo podem 
ser passadas de mãe para filho por uma dessas 
vias, EXCETO:
a) Criptosporidiose.
b) Doença de Chagas.
c) Infecção pelo vírus T-linfotrópico humano (HTLV).
d) Toxoplasmose.
________________________________________

38. Um dos objetivos da oxigenoterapia é fornecer 
o transporte adequado de oxigênio no sangue 
enquanto diminui o trabalho da respiração e reduz 
o estresse sobre o miocárdio. Assinale a alternativa 
que apresenta  informações INCORRETAS a 
respeito dos dispositivos.
a) A cânula nasal tipo óculos exige que o fluxo de 
oxigênio atinja no máximo cinco litros por minuto, 
pois provoca irritação das mucosas nasal e faríngea, 
uma de suas vantagens é que não interfere na fala 
e alimentação. 
b) A administração de oxigênio por tenda facial é 
utilizada com frequência em idosos, fornece baixa 
umidade, sendo  bastante cômoda para o paciente, 
de fácil fixação e atinge um fluxo máximo de cinco 
litros por minuto.
c) A máscara de Venturi é um sistema de alto 
fluxo, que fornece uma concentração de O2 pré-
estabelecida e controlada, por mesclar O2 com ar 
ambiente e sua concentração varia de 25 a 60%.
d) Os cateteres nasofaríngeos de plástico ou 
borracha permitem administrar de 2 a 3 L/min, e a 
concentração fornecida varia de 24 a 30%, o que 
pode alterar a resistência da via nasal, prejudicando 
o trabalho respiratório. 
________________________________________

39. De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Coronel Vivida - PR, compete privativamente à 
Câmara Municipal:
a) Vetar projetos de lei contrários ao interesse 
público.
b) Representar o Município judicialmente.
c) Julgar o Prefeito nas infrações político-
administrativas.
d) Declarar a utilidade pública de bens para fins de 
desapropriação.
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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

31 32 33 34 35 36 37 38 40

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/08/2016.

40. Com base na Lei Orgânica do Município de 
Coronel Vivida - PR, compete privativamente ao 
Prefeito:
a) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis 
aprovadas pela Câmara e expedir decretos e 
regulamentos para sua fiel execução.
b) Conceder licença aos Vereadores.
c) Processar e julgar os Vereadores, na forma da 
lei.
d) Autorizar referendo e convocar plebiscito.


