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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA – PARANÁ 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2007 

CADERNO DE PROVA 
17/02/2008 

 
NOME DO CANDIDATO: __________________________________________________ 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ____________ 
CARGO NÍVEL MÉDIO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

INSTRUÇÕES 
 

NÂO ABRA O CADERNO DE TESTES ANTES DO SINAL! 
01 - Coloque no Gabarito e Prova o seu nome, nº de inscrição e o cargo para qual está 

fazendo o CONCURSO. 
      

02 - Leia a prova com atenção, você terá 03 (três) horas para respondê-la. 

 
03 - Este caderno de prova contém 05(cinco) questões de Português, 05(cinco)  questões de 
Matemática, 05(cinco)  questões sobre o município, 05(cinco)  questões sobre Conhecimentos 
Gerais, 05(cinco)  questões sobre informática e 15(quinze) questões sobre Conhecimentos 
Específicos do cargo inscrito. Você deve ler atentamente cada questão no caderno de prova e 
escolher a alternativa que julgar correta, somente depois de ter respondido todas as questões é 
que deverá passar para o gabarito. 

 
04 - Para cada questão existe apenas uma resposta correta( A, B, C ou D) em caso de 
rasura ou de ser marcada mais de uma resposta no gabarito, à questão será anulada. 

 

05 - Verifique no caderno de provas se há alguma imperfeição gráfica ou se faltam folhas, caso 
ocorra, comunique o fiscal imediatamente. 

 
06 - A resposta deve ser feita “A CANETA AZUL OU PRETA” 
 
07 - A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitida 

perguntas aos fiscais. 
 
08 - Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também. 
 
09 - Não será permitido qualquer espécie de consulta. O candidato que porventura 

desconsiderar esta regra terá sua prova anulada. 
 
10 - Após o início da prova não será fornecido outro caderno de provas nem gabarito em 

qualquer hipótese. 
  
11 - Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e a folha de 

respostas devidamente preenchido e assinado. 
 
12 –  O gabarito de respostas da prova será divulgado no site: www.santamariana.pr.gov.br  

 
Boa Sorte! 
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                                             CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
PORTUGUÊS – ENSINO MÉDIO  

 
01- “Toda pessoa deve responder pelos seus atos.” A palavra destacada é: 

a)Pronome substantivo indefinido 
b)Pronome adjetivo indefinido 
c)Pronome substantivo demonstrativo 
d)Pronome adjetivo demontrativo. 

 
02 - Aponte a alternativa que preenche corretamente as frases abaixo: 
I – O filme .............. assistimos era ótimo. 
II – O emprego ............... aspiras é muito difícil. 
III – A menina ................ gosto é a Márcia. 

a)a que, a que, de que 
b)que, a que, de que 
c)a que, de que, que 
d)de que, a que, que 

 
03.- Assinale a alternativa em que não há expressão numérica no sentido indefinido: 

a)Já lhe falei mil vezes. 
b)Contei a mesma história cem vezes. 
c)Ele foi o trigésimo colocado. 
d)Vou tentar pela milésima vez. 

 
04 - Em: 
I – “A aluna foi expulsa da escola.” 
II – “A espinha de peixe foi expulsa com a tosse.” 
Expulsa é: 

a)em I e II, adjetivo 
b)em I e II, particípio de expelir 
c)em I e II, particípio de expulsar 
d)em I, particípio de expulsar; em II particípio de expelir. 

 
05 - Assinale a alternativa em que a série de palavras apresenta prefixos que têm o mesmo 
sentido. 

a)Ante-sala; ante-histórico; anti-horário. 
b)Regredir, reconstruir, recolher. 
c)Amoral, inválido, descabido. 
d)Hemisférico; semínima; periférico. 

 
MATEMÁTICA – ENSINO MÉDIO  

 
06- Um carro percorre 75% da distancia entre as cidades A e B a uma velocidade média 

constante de 50 km por hora. O carro percorre, também a uma velocidade média constante, 

V, o restante do trajeto até B. Ora, a velocidade média para todo o percurso de A até B foi 

igual a 40 km por hora. Logo, a velocidade V é igual a: 

a)20 km por hora. 
b)10 km por hora. 
c)25 km por hora. 
d)30 km por hora. 
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07- Assinale a alternativa CORRETA para este problema: 
Se em uma adição de três parcelas subtraímos oito unidades da 1ª e oito da 2ª parcela e 
adicionarmos sete unidades à 3ª, o resultado será, então: 

a)aumentando em nove unidades. 
b)diminuído em dezesseis unidades. 
c)Aumentando em vinte e cinco unidades. 
d)diminuído em nove unidades. 

  
08- Considere a tabela abaixo. 
 

Matrículas na Escolas X de uma cidade Y  no ano de 2005 
 

Nível Número de Alunos 
Ensino Fundamental 19.456 

Ensino Médio 1.697 
Ensino Superior 328 

Total 21.481 
 

Com relação à tabela, assinale a alternativa que CORRETAMENTE indica a porcentagem de 
alunos matriculados no Ensino Médio, em relação ao total. 

a)7,90 % 
b)12,66 %. 
c)90,57% 
d)1,53% 

 
09 - Em certo país, a população atual é de 80 milhões de habitantes. Sabendo-se que a taxa 
de crescimento populacional é de 40% ao ano, qual será a população daqui a 2 anos: 

a)83,200 milhões 
b)112 milhões 
c)156,8 milhões 
d)168,5 milhões 

 
10-- A taxa percentual que correspondente á fração ¾ é: 

a)80% 
b)75% 
c)70% 
d)65% 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO: 

 
11- Quanto aos municípios que limitam com Santa Mariana, é correto afirmar: 
          a) Norte:- Estado de São Paulo; Sul:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Leste:- 
Itambaracá e Bandeirantes; Oeste:- Leópolis e Cornélio Procópio; 
          b) Norte:- Estado de São Paulo; Leste:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Sul:- 
Itambaracá e Bandeirantes; Oeste:- Leópolis e Cornélio Procópio; 
          c) Sul:- Estado de São Paulo; Norte:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Leste:- 
Itambaracá e Bandeirantes; Oeste:- Leópolis e Cornélio Procópio; 
          d) Norte:- Estado de São Paulo; Oeste:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Leste:- 
Itambaracá e Bandeirantes; Leste:- Leópolis e Cornélio Procópio; 
 
12- Quanto a População do município de Santa Mariana, é correto afirmar, conforme dados do 
Censo: 
          a) População: Urbana:- 8.668; Rural:- 5.072; Total:- 13.740; 
          b) População: Urbana:- 8.678; Rural:- 4.872; Total:- 13.550; 
          c) População: Urbana:- 8.668; Rural:- 4.802; Total:- 13.470; 
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          d) População: Urbana:- 8.802; Rural:- 4.668; Total:- 13.470; 
 
13- Fundado em 1958, pelo médico João Batista Lima, o Hospital Santa Alice chegou a ser 
considerado um dos melhores hospitais do Paraná instalados em cidades de pequeno porte. O 
Hospital Santa Alice hoje pertence ao município de Santa Mariana e foi adquirido na gestão de: 
          a) Luiz Bassi 
          b) José Polônio 
          c) Antonio Carlos Bassi 
          d) Antonio da Silva Machado 
 
14- Dentre as curiosidades do Município de Santa Mariana temos o descobrimento da uva Rubi 
em 1968, pelo fruticultor Kotaro Okuyama. A descoberta rendeu-lhe várias homenagens, 
especialmente: 
          a) no 1º Congresso de Produtores de Olericultura 
          b) no suplemento do Jornal ‘Folha de Londrina” 
          c) no Jornal Shimbum 
          d) na Cooperativa Integrada 
 
15- O Município de Santa Mariana está localizado no Norte do Paraná, numa região 
comprovadamente, de um dos solos mais ricos: 
          a) do Mundo 
          b) da Região norte pioneira 
          c) da Região sul do Brasil 
          d) do Brasil 
 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 
 
16- As unidades funcionais básicas de um computador são: 

a)Unidade central de processamento, memória principal e dispositivos de entrada e 
saída. 
b)Modem, drive e teclado. 
c)Unidade lógica e aritmética, mouse e teclado. 
d)Drive, disquete e monitor de vídeo. 

 
17-- O que é área de trabalho? 

a)É o programa que permite a digitação de trabalhos. 
b)É a área que possibilita saber a extensão dos trabalhos executados. 
c)É a primeira tela que aparece no seu monitor, após iniciar qualquer versão do 
Windows. 
d)É a permissão do usuário para trabalhar em uma determinada área. 

 
18- No Word, podemos usar modelos de formatação de documentos padronizados de acordo 
com aqueles que trabalhamos com maior freqüência. Para fazer isto, basta escolher o modelo 
do documento quando: 

a)imprimimos o documento 
b)salvamos o documento 
c)inserimos um documento 
d)criamos um documento 

 
19- No Excel, quando uma planilha possui muitos dados e fórmulas, muitas vezes depara-se 
com a seguinte situação: precisa-se testar vários valores em uma célula até que uma outra 
célula com fórmulas exiba o valor desejado. Para esta situação, usa-se o recurso: 

a)Atingir metas, no menu Ferramentas 
b)Controlar alterações, no menu Ferramentas 
c)Formatação condicional, no menu Formatar 
d)Auditoria, no menu Ferramentas 
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20- Na janela Formatar células, de uma planilha Excel, a guia para formatação de categorias é: 

a)alinhamento 
b)número 
c)fonte 
d)padrões 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
21-São os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS): 

1)universalidade de acesso aos serviços de saúde, em todos os níveis de 
assistência. 
2)Participação da comunidade. 
3)Igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie. 
4)Integridade da assistência, entendida como conjunto articulado e continuo de 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. 
5)Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera 
de governo. 

 
Estão corretas: 
             a)1, 2 e 4 apenas. 

b)3, 4 e 5 apenas 
c)2 e 4 apenas. 
d)1, 2, 3, 4 e 5 

 
22-A Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, e a Lei 8.142 de 28 de 
dezembro de 1990 estabelecem, com relação ao financiamento e à gestão financeira do SUS, 
que: 

 a)o orçamento da Previdência Social destinará ao SUS de acordo com a receita 
estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades. 
 b)os valores a serem transferidos pelo Governo Federal aos municípios obedecerão à 
lógica do pagamento por produção, aliado à consideração do perfil epidemiológico do 
perfil epidemiológico da população. 
c)Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera 
de atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. 
d)as transferências intergovernamentais para a saúde serão distribuídas 
proporcionalmente ao número de habitantes. 

 
23- A Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde – NAOS-SUS 01/01 – considera que 
a estratégia da Saúde da Família encontra-se em expansão e vem se consolidando como um 
eixo estruturante para a organização da atenção à saúde. Os Programas de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS), compõem o modelo assistencial, na perspectiva de: 
a)garantir os cuidados suficientes às necessidades da população, privilegiando a atenção 
básica e simplificando o modelo assistencial. 
b)privilegiar o modelo assistencialista da atenção à saúde, tendo o médico como sujeito central 
e fundamental no processo de saúde. 
c)Funcionar como porta de entrada do sistema de saúde, articulando-se com atenção 
secundária e terciária. 
d)Responder ao perfil epidemiológico predominante no país, pelo qual o adoecimento deve-se 
a problemas de saúde coletiva. 

 
24-Em relação à saúde do trabalhador, a Lei 8080/90 contém atividades que abrangem: 
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1)Recursos humanos destinados à proteção permanente do ambiente de 
trabalho. 
2)Estudos, pesquisas, avaliação e controle de riscos e agravos potenciais à 
saúde presentes em situações de trabalho. 
3)Assistência ao trabalhador vitima de acidente de trabalho. 
4)Avaliação do impacto que as tecnologias causam à saúde. 
5)Participação do Sindicato dos Trabalhadores na defesa dos mesmos, quando 
existir risco iminente de agravo à saúde. 

 
Estão corretas apenas: 

a)1, 3, 4 e 5 
b)2, 3, 4 e 5 
c)1, 2 e 5 
d)2, 3 e 4 
 

25- O que são indicadores de Saúde? Assinale a alternativa correta. 
          a)São medidas de estrutura e peso para avaliar o crescimento. 
           b)São atividades realizadas com a comunidade com o objetivo de educação para 
hábitos de vida saudável. 
          c)São fatos ou acontecimentos importantes que, nos dão à idéia do nível de saúde de 
uma comunidade. 
          d)Todas as alternativas estão erradas. 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

26- – O Programa de Prevenção e Controle do Câncer Ginecológico tem por objetivo: A 
manutenção da qualidade de vida da mulher, prevenindo, orientando e realizando exames 
preventivos e outros, possibilitando a redução da mortalidade numa idade ainda produtiva e de 
encaminhamento e cuidado dos filhos. Atualmente considera-se que a persistência da infecção 
por meio de que vírus é o principal fator de risco de desenvolvimento do Câncer do Colo do 
Útero: 

a)HIV 
b)HPV 
c)Hantavírus 
d)Oviduto 

 
27–  Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira:   
 1) O SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, tem por finalidade: 
 2) - A vigilância sanitária consiste em um conjunto de ações: 
 3) As ações previstas pela vigilância epidemiológica visam: 

    (..) A vigilância nutricional, através de acompanhamento contínuo do crescimento e 
desenvolvimento das crianças menores de 05 anos e do ganho de peso das gestantes; 
    (  ) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente; 

          (  )Recomendar e adotar medidas de prevenção de controle das doenças ou agravos. 
 
 Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta: 

a)2, 1 e 3 
b)1, 3 e 2 
c)1, 2 e 3 
d)2, 1, 3, 4, 5 e 6 

 
 
28- No pós-operatório, quando ocorre interrupção abrupta das funções do coração, seguida do 
colapso do sistema cardiorrespiratório-cerebral, o técnico de Enfermagem deve: 

a) posicionar o paciente em decúbito ventral 
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                  b) iniciar oxigenoterapia e medir diurese 
                  c) aproximar o desfibrilador e o aspirador 
                  d) manter aquecimento e controlar os sinais vitais 
 
29- Em relação as vacinas, as unidades básicas de saúde constituem o nível local, no qual são 
mantidas em refrigerador domestico de 280 litros. Para controle da temperatura, são seguidas 
algumas determinações: 
          a)O refrigerador deve ser instalado em ambiente ventilado, encostado à parede e de 
preferência próximo à janela. 
          b)As vacinas devem ser guardadas nas prateleiras, em bandejas fenestradas, 
semelhantes a escorredores de louça, embaladas, aproveitando a maior quantidade de espaço 
possível, inclusive nas gavetas e portas. 
          c)Manter garrafas de água nas prateleiras do refrigerador entre as badejas de vacinas 
para manter a temperatura ideal que é de 2 a 8ºC.  
          d)As temperaturas devem ser registradas diariamente, de manha e à tarde, em um mapa 
de leitura fixado na porta da geladeira no qual deve-se registrar todas a s vezes que houver 
degelo e limpeza da mesma, bem como alterações no termostato.  
 
30- Quando o técnico de enfermagem contribui no processo assistencial, objetivando a 
promoção do ajustamento do profissional ao trabalho e a aquisição de hábitos saudáveis de 
vida, desenvolve: 
                 a) prevenção primária 
                 b) pronto atendimento 
                 c) prevenção secundária 
                 d) proteção específica 
 
31- Quanto a hepatite B: o agente infeccioso é o vírus da hepatite B (HBV), que infecta apenas 
o homem, seu reservatório natural. Sobre a hepatite B, não é correto afirmar: 
          a)Sua transmissão ocorre pelo ato sexual, pela mucosa lesada em contato com a 
secreção vaginal e/ou sêmen, por transfusão sanguínea e compartilhamento de seringas e 
agulhas quando do uso de drogas injetáveis, procedimentos cirúrgicos, odontológicos e 
hemodiálise; 
         b)Sua transmissão não ocorre pela gestação, via placentária; 
           c)Medidas de vigilância junto ao paciente e família, mediante visita domiciliar do auxiliar 
de enfermagem se faz necessário, para buscar comunicantes, para que realizem exames 
diagnósticos e vacinação; 
          d)Os sinais e sintomas característicos são mal estar, cefaléia, febre, náusea e vômito, 
dor abdominal, icterícia, fezes esbranquiçadas (acolia), aumento do fígado (hepatomegalia), 
urina escurecida (colúria) e aumento do baço (esplenomegalia).  
 
32– Marque a alternativa que apresenta exemplos das principais DSTs: 

a)Aedes Aegypti, AIDS, Cirrose. 
b)Gonorréia, Sífilis, Condiloma, AIDS. 
c)Hepatite B, Cistircercose, AIDS. 
d)Sífilis, AIDS, Condiloma, Aedes Aegypti. 

 
33. Nas ações de atenção básica frente às DST/AIDS, é importante realizar: 
          a)Busca de portadores sintomáticos de DST durante a realização de atividades ligadas à 
discussão de doenças crônico-degenerativas, o seu encaminhamento para o atendimento em 
grupo: 
          b)Atividades de educação em saúde e aconselhamento pós-teste para HIV em crianças 
e puérperas. 
          c)Encaminhamento de puérperas à UBS, para aconselhamento e rastreamento com o 
teste da VDRL, para eliminar sífilis congênita.  
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          d)Capacitação de profissionais para realizar abordagem denominada aconselhamento, 
que consiste em apoio emocional e educativo, constante discussão sobre a redução de riscos 
para DST/AIDS e adoção de praticas sexuais seguras. 
 
34 – A vacina Tríplice viral é realizada para a imunização de quais doenças? 
Assinale a alternativa correta: 

a)Tuberculose, Caxumba e Tétano 
b)Difteria, Tétano e Coqueluche 
c)Caxumba, Rubéola e Sarampo 
d)Meningite, pneumonia e caxumba 

 
35– A vacina Tríplice (DTP) é realizada para a imunização de quais doenças? 

a)Difteria, Tétano e Pneumonia 
b)Difteria, Tétano e Coqueluche 
c)Caxumba, Rubéula e Sarampo 
d)N.D.A 

 
36-– Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 

(1)Doença de chagas                              (  ) RNA gênero Rubivírus 
(2)Rubéola                                               (  ) Trypanossoma Cruzy 
(3)Sarampo                                              (  ) Paramyscoviridae 
(4)Caxumba                                             (  ) Zoster (VZV) 
(5)Varicela                                                (  ) Mixovírus 
(6)Raiva                                                    (  ) Rhabdoviridae 

 
a)2, 1, 3, 5, 6 e 4 
b)2, 1, 3, 5, 4 e 6 
c)1, 2, 3, 5, 4 e 6 
d)2, 1, 3, 4, 5 e 6 

 
37-.Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique desobediência 
e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 
Diante de uma dessas ocorrências, qual penalidade é de competência exclusiva do Conselho 
Federal de Enfermagem? 

a)Cassação. 
b)Suspensão. 
c)Censura. 
d)Multa. 

 
38-Conforme a natureza do ato e a circunstância de caso, as infrações que não causam 
debilidade são consideradas; 

a)atenuantes. 
b)leves. 
c)graves. 
d)agravantes. 

 
O texto abaixo deve ser utilizado para responder às questões 39 e 40. 
 
O técnico de enfermagem Antônio foi escalado para realizar a coleta de material para análise 
glicêmica dos funcionários da empresa lotados no setor administrativo e distribuídos em grupos 
de vinte, para cada dia da semana. 
 
39- Com o objetivo de preparar os funcionários para a coleta de material, Antônio distribuiu 
uma orientação, por escrito, utilizando linguagem adequada. A que instrumento básico de 
enfermagem corresponde esta iniciativa? 

a)Avaliação. 
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b)Observação. 
c)Destreza. 
d)Comunicação. 

 
40+.Ao solicitar à enfermeira supervisora o material necessário para a realização do 
procedimento de coleta,visando à biossegurança, Antônio deve incluir : 

a)máscara. 
b)gorro. 

      c) luvas. 
      d) óculos. 

 
 




