
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

            
 

 

 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas 

respostas; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
Beijos 
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Luís Fernando Veríssimo 

 

 Esforçava-se para ser um homem moderno, mas tinha dificuldade com o protocolo. Não sabia, por 

exemplo, a quem beijar. Quando via aproximar-se uma conhecida do casal, perguntava para a mulher, 

___________ com o canto da boca: 

 – Essa eu beijo? 

 Nunca se lembrava. Para simplificar, começou a beijar todas. Conhecidas ou não. Quando lhe 

apresentavam uma mulher, em vez do aperto de mão, lhe aplicava dois beijos. “Muito prazer!” 

  A quantidade era outro problema. Já tinha dominado os dois beijos, estava confortável com os dois 

beijos, quando a moda passou a ser três. A mulher, uma vez, observou: 

 – Não sabia que você era tão amigo da Leonor. 

 – Beijo todas. 

 – Mas quatro beijos! 

 – Me passei na conta. 

 Era difícil. Às vezes ele partia para o terceiro beijo e a beijada não esperava. Ou então ela esperava e ele 

não dava, e quando ele voltava para o terceiro ela já recuara. O problema da vida, pensava, é que a vida não é 

coreografada. 

 Aí os homens começaram a se beijar. Tudo bem. Seu lema passou a ser: se me beijarem eu beijo, mas 

não tomo a iniciativa. Sua vida social complicou-se. Quando chegavam em uma reunião, fazia um rápido 

levantamento. Essa eu beijo duas vezes, essa três, esse me beija, esse não me beija, aquele já está me beijando três 

vezes... Quando, no seu grupo, as pessoas começavam a se cumprimentar com beijos na boca, ele se 

______________. 

 Naquela noite, na volta de uma festa de casamento, a mulher comentou: 

 – Você enlouqueceu? 

 – Me descontrolei, pronto. 

 – Você beijou todo mundo. 

 – Todo mundo estava beijando todo mundo. 

 – Você beijou homem na boca. 

 – Espera aí. Foi por engano. E foi um homem só. 

 – Mas logo o padre! 

 Tomado de uma espécie de _____________ depois de beijar uma fileira de conhecidos e desconhecidos, 

ela dobrava o padre pela cintura e o beijara longamente, como no cinema antigo. 

 
A mulher do Silva. Porto Alegre, L&PM, 1984. p. 40-1. 

 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) aprensivo – desesperou - frenesi. 

b) apreensivo – desisperou - frenezi. 

c) apreensivo – desesperou - frenesi. 

d) aprencivo – dezisperou - frenezi. 

 

02 - Em “... depois de beijar uma fileira de conhecidos e desconhecidos...” As palavras destacadas são: 
a) sinônimas. 

b) antônimas. 

c) homônimas. 

d) parônimas. 
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03 - Em “Esforçava-se para ser um homem moderno, mas tinha dificuldade com o protocolo.” O termo 
sublinhado é um fator de coesão que determina uma relação de sentido com o resto do período de: 
a) adversidade (oposição). 

b) adição. 

c) conseqüência. 

d) explicação. 

 

04 - Assinale a alternativa incorreta quanto à acentuação gráfica: 
a) A palavra “rápido” é acentuada por ser uma proparoxítona. 

b) As palavras “confortável” e “difícil” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em “L”. 

c) As palavras “você” e “aí” obedecem à mesma regra de acentuação. 

d) Os monossílabos “já”, “três” e “só” são acentuados porque são tônicos e terminados em a(s), e(s) e o(s). 

 

05 - Analise as afirmativas: 
I – As palavras cumprimento e comprimento são parônimas. 
II – Em “Quando chegavam em uma reunião.” O autor empregou a proposição em, mas de acordo com a norma 
culta o verbo chegar constrói-se com a preposição a. Quando chegavam a uma reunião. 
III – As frases do texto: “– Me passei da conta.” e “– Me descontrolei, pronto.” De acordo com a norma culta o 
pronome me deve ser colocado depois do verbo. 
Estão corretas apenas o que se afirma na alternativa: 
a) I e II. 

b) II e III. 

c) I e III. 

d) I, II e III. 

 

06 - Atente para o que se afirma: 
I – A decisão tomada pelo personagem quando os homens passaram a se cumprimentar com beijo foi “Se me 
beijarem, eu beijo”. 
II – A esposa do personagem ficou perplexa, porque o marido deu um beijo cinematográfico em um padre. 
III – Para o personagem se a vida fosse coreografada, todos os gestos estariam programados e não enfrentaria os 
problemas citados no texto. 
Em relação ao texto é correto o que se afirma apenas em: 
a) I e II. 

b) II e III. 

c) I e III. 

d) I, II e III. 

 
07 - Os lados de um retângulo medem x e (x - 6) centímetros. O perímetro desse retângulo é (x+12). Calcule o 
valor de x. 
a) x= 6 cm 

b) x= 8 cm 

c) x= 18 cm 

d) nenhuma das alternativas anteriores 

 

08 - No triângulo abaixo, determine as medidas c e h indicados. 

 
a) c= 3 cm e h= 2,4 cm 

b) c= 4 cm e h= 3,4 cm 

c) c= 5 cm e h= 4,6 cm 

d) nenhuma das alternativas anteriores 

 

09 - Calcule a área da parte pintada na figura abaixo, sendo AB=BC=CD=DA=5cm e EF=FG=GH=HG=3cm: 
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a) 9 cm

2
 

b) 16 cm
2
 

c) 15 cm
2
 

d) nenhuma das alternativas anteriores 

 

10 - A tela de um quadro tem comprimento de 70 cm e largura de 60 cm. Nessa tela foi colocada uma moldura, 
também retangular, de largura uniforme X cm. Calcular essa largura, sabendo que o quadro todo passou a 
ocupar uma área de 5.600 cm2: 
a) 3 cm 

b) 3,5 cm 

c) 4 cm 

d) nenhuma das alternativas anteriores 

 

11 - Qual foi o primeiro agricultor brasileiro a comprar o primeiro lote agrícola do Município de Arapongas em 
1935? 
a) Floriano Freire 

b) Floriano Peixe 

c) Floriano da Silva 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

12 - No ano de 2010 acontecerá no Brasil: 
a) Copa do Mundo 

b) Censo Demográfico 

c) Torneio Sulamericano de Tênis de Mesa 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

13 - São Secretarias de Estado do Paraná: 
a) Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, Secretaria de Estado da Agricultura e do 

Abastecimento – SEAB e Secretaria de Estado da Política e Desenvolvimento Social – SEPDS, entre outras. 

b) Secretaria de Estado dos Municípios Interioranos – SEMI, Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – 

SEAB e Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI, entre outras. 

c) Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Agropecuário – SEDA e Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI, entre outras. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

14 - O atual Ministro de Estado da Previdência Social do Brasil é o Sr.: 
a) Carlos Eduardo Gabas 

b) Miguel Reale 

c) Paulo Bernardo 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

15 - De acordo com a lei do Exercício Profissional é correto afirmar: 
I) A lei nº 7.998, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre o exercício da enfermagem e é regulamentada pelo Decreto 
nº 94.406, de 08 de junho de 1987. 
II) A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem e Auxiliar de 
Enfermagem, respeitados aos respectivos graus de habilitação (V.tb. o art. 6º desta lei, na Terceira Parte, cap. 
IV, item 17. 
III) O auxiliar de enfermagem exerce atividade nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços 
auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples. 
IV) Cabe especialmente ao Auxiliar de Enfermagem, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. 
Assinale a alternativa correta: 
a) I, III e IV estão corretas. 

b) todas estão corretas. 

c) todas estão incorretas. 

d) nenhuma das alternativas anteriores. 
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16 - Sobre a importância das Anotações de Enfermagem assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes 
afirmações: 
(   ) A Equipe de Enfermagem são na maioria das vezes, os primeiros a observar sinais e sintomas que podem 
ajudar no diagnóstico, ou colaborar com o tratamento ou com o planejamento de ações curativas ou preventivas 
a favor do paciente. 
(   ) Oferecem dados para as pesquisas na área de saúde. 
(   ) Fornecem informações para outras profissionais de saúde que também tratam o paciente. 
(   ) Anotações de Enfermagem é diferente de Evolução de Enfermagem. 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo: 
a) F – V – F – V 

b) F – F – F – F 

c) V – F – V – F 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

17 - No que diz respeito aos tipos de acidentes é INCORRETO afirmar: 
a) Acidentes mecânicos podem ser causados por aparelhos, traumatismos e quedas. 

b) Acidentes causados por agentes físicos são incêndios, queimaduras, explosões e outras causadas pelo calor. 

c) Faz parte da Assistência de enfermagem oferecer aos pacientes meios de proteção contra acidentes apenas a pacientes 

em cama. 

d) O fator educacional é preponderante na prevenção de acidentes e deve ser oferecido a toda equipe. 

 

18 - Os sinais vitais são aqueles que evidenciam as alterações da junção corporal, isso significa que o paciente 
precisa ser observado para demonstrar a relação causa e efeito. Sobre esses sinais, relacione: 
(1) Temperatura Corporal                             (   ) É a contração e expansão de uma artéria. 
(2) Pulso                                                            (   ) É o equilíbrio entre o calor produzido e o  
(3) Respiração                                                        eliminado pelo corpo. 
(4) Pressão Arterial e Sistêmica                      (   ) Consiste na absorção de O2   

                                                                                  e eliminação de CO2. 

                                                                            (   ) Depende da força de vários fatores para  
                                                                                  sua manutenção: resistência periférica,  
                                                                                  volume sanguíneo, elasticidade da parede   
                                                                                  dos vasos.  
Assinale a alternativa que apresente a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo: 
a) 3, 2, 1, 4. 

b) 4, 3, 2, 1. 

c) 1, 2, 3, 4. 

d) 2, 1, 3, 4. 

 

19 - Para auxiliar no exame físico é necessário colocar o paciente em posição correta e cobri-lo. A posição em que 
o paciente deverá ser colocado é determinada pelo tipo de exame, procedimento a ser feito. Frente ao exposto 
analise e relacione: 
(1) Posição de Fowler                                         (   ) Usada para operações da região pélvica e em  
(2) Posição Ventral                                                    situações de choque. 
(3) Posição de Sims                                             (   ) Usada para exames vaginais, retais, e  
(4)Posição de Trendelemburg                                   lavagens intestinais. 
                                                                              (   ) Usada para exames de coluna vertebral e da  
                                                                                     região cervical. 
                                                                              (   ) Usada para descanso, conforto, exames e  
                                                                                     tratamentos. Em casos de cardíacos serve  
                                                                                     para facilitar a respiração. 
Assinale a alternativa que apresente a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo: 
a) 3, 4, 2, 1 

b) 2, 3, 4, 1 

c) 1, 2, 3, 4 

d) nenhuma das alternativas anteriores 

 

20 - As úlceras de decúbito são lesões produzidas na pele e em partes moles, quando se mantêm comprimidas 
durante tempo prolongado, entre uma proeminência óssea e uma superfície dura e alguns fatores de risco podem 
contribuir para a ocorrência dessas lesões, EXCETO: 
a) Alteração da sensibilidade.  

b) Deficiência do estado nutricional (emagrecimento, desidratação, anemia, obesidade, deficiências de proteínas). 

c) Diminuição do nível de consciência.  

d) Mudança de decúbito cada 2 ou 3 horas seguindo uma rotatividade programada. 
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21 - A Administração de Medicamentos é uma função terapêutica da enfermagem, que exige responsabilidade e 
conhecimento sobre: 
a) Microbiologia, de anatomia, de fisiologia, de farmacologia, e de cuidados específicos de enfermagem. 

b) Apenas de anatomia e cuidados específicos de enfermagem. 

c) Reações adversas, farmacologia e vida pregressa do paciente. 

d) Apenas sobre a vida pregressa do paciente, como alergias e reações graves a medicamentos ou outro tipo de 

substância. 

 

22 - Sobre as vias de administração de medicamento relacione: 
(1) O poder absorvente constitui uma                         (  ) Via IM 
de suas características fisiológicas.                              (  ) Via Retal  
(2) Todos medicamentos utilizados por                       (  ) Via Sublingual 
essa via deverão sofrer efeito de primeira                   (  ) Via Oral 
passagem pelo fígado. 
(3) Seu uso é admissível esporadicamente 
e com indicações precisas para obtenção 
de efeitos locais. 
(4) A droga pode ser em veiculo aquoso 
ou oleoso, em estado solúvel ou suspensão, 
e ser cristalino ou coloidal e volume máximo  
pode variar de 2 a 5 ml. 
Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo: 
a) 1, 4, 3, e 2. 

b) 4, 3, 1, e 2. 

c) 1, 2, 3 e 4. 

d) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

23 - A abordagem Primária Completa compreende as seguintes etapas respectivamente: 
a) Exposição da vítima, estado neurológico, circulação com controle de hemorragias, respiração, vias aéreas e controle 

cervical. 

b) Vias aéreas com controle cervical, respiração, circulação e controle de hemorragias, estado neurológico e por último 

exposição da vítima. 

c) Estado neurológico, respiração, exposição da vítima, vias aéreas, hemorragias e controle cervical. 

d) Vias aéreas com controle cervical, respiração, estado neurológico, exposição da vítima, circulação e controle de 

hemorragias, respiração. 

 

24 - Sobre a assistência de enfermagem na Pré, trans e pós-operatório é INCORRETO afirmar: 
a) No pré-operatório um dos objetivos é elevar ao máximo as condições físicas e emocionais do paciente para enfrentar 

o ato cirúrgico. 

b) Observar sinais de choque, sudorese abundante, hipotermia, hipotensão, dispnéia, oligúria, taquicardia e alterações de 

consciência e episódios intermitente, vômitos com restos alimentares. 

c) Na assistência de Enfermagem no pós-operatório imediato verificar sinais vitais de 15/15 min, de 30/30 min, de 

45/45 min, até que a verificação seja de 4/4 horas. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
25 - A parada cardíaca é conceituada como a Interrupção das funções do coração, seguida de colapso do sistema 
cardiorespiratório - cerebral  e possui como causas, EXCETO: 
1) Obstrução das vias aéreas superiores, intoxicações, choque elétrico, hipoventilação, grandes doses de 
anestésicos, hipotermia, afogamento, intoxicação monóxido de carbono. 
2) Obstrução das vias aéreas superiores, intoxicações, choque elétrico, hipoventilação, grandes doses de 
anestésicos, hipotermia, afogamento. 
3) Obstrução das vias aéreas superiores, intoxicações, choque elétrico, hipoventilação, grandes doses de 
anestésicos, hipotermia, intoxicação monóxido de carbono. 
4) Obstrução das vias aéreas inferiores, intoxicações, choque elétrico, hipoventilação, grandes doses de 
anestésicos, hipotermia, afogamento, intoxicação monóxido de carbono. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente a afirmativa 1 está correta. 

b) Somente a afirmativa 2 está correta. 

c) Somente a afirmativa 2 e 3 estão corretas. 

d) Somente as afirmativas 1, 2, 4 estão corretas. 

 

26 - A lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação social na gestão do sistema único de 
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saúde (SUS) e sobre as transferências inter governamentais de recursos financeiros na área da saúde. Acerca 
dessa lei, considere as seguintes afirmativas: 
1) Órgão colegiado, o Conselho de Saúde é composto por representantes, prestadores de serviço, profissionais e 
usuários em caráter permanente e deliberativo. 
2) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 12 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para 
avaliar a situação de saúde. 
3) O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) tem representantes no Conselho 
Nacional de Saúde. 
4) A representação dos usuários nas conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto de demais 
seguimentos. 
São regulamentados pela lei 8.142/90 os itens: 
a) 1, 2 e 3 apenas 

b) 2, 3 e 4 apenas 

c) 2, 3 e 4 apenas 

d) nenhuma das alternativas anteriores 

 

27 - A lei que regulamenta o exercício da enfermagem: 
a) lei nº 8.142/90 

b) lei nº 7.948/86 

c) lei nº 7.498/86 

d) lei nº 8.080/90 

 

28 - Numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda: 
(1) Expulsão                                                              (  ) Primeiro período do parto, o mais longo. 
(2) Quarto Período                                                   (  ) Terceiro período do parto, expulsão do feto, 
(3) Dequitação( delivramento, secundamento )           placenta e membranas. 
(4) Dilatação                                                             (  ) Neste deve haver a formação e manutenção 
                                                                                        do globo segurança, fator indispensável no  
                                                                                        controle do sangramento pós-parto. 
                                                                                   (  ) Segundo período, inicia-se com a dilatação 
                                                                                         completa e termina com a expulsão do feto. 
Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo: 
a) 1, 4, 3 e 2. 

b) 4, 3, 2 e 1. 

c) 1, 2, 3 e 4. 

d) 1, 4, 2 e 3. 

 

29 - Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda: 
(1) Útero                                                         (  ) A partir do 2º mês torna-se acessível a  
(2) Cloasma gravídico, linha negra                    palpação e aos poucos vai ocupando a 
(3) Articulações                                                     cavidade abdmoninal. 
(4) Tampão Mucoso                                      (  ) Aumenta sua mobilidade, especialmente da 
                                                                               região pélvica, favorecendo o trabalho de  
                                                                               parto. 
                                                                        (  ) Muco abundante e espesso, depositado 
                                                                               no canal cervical, que tem como função 
                                                                               proteger o útero e o feto contra ascensão de 
                                                                               germes. 
                                                                        (   ) Aumenta pigmentação da pele, próprio da  
                                                                               gestação. 
Assinale a alternativa que representa a numeração correta:  
a) 1, 3, 4 e 2. 

b) 4, 3, 2 e 1. 

c) 1, 2, 3 e 4. 

d) 1, 4, 2 e 3. 

 

30 - Na verificação da presença de edema o objetivo é, detectar a ocorrência de edema patológico. 
Relacione:  
(1) Desinfecção                                      (   ) Processo de destruição de todos os organismos, 
(2) Desinfetante                                            patogênicos e não patogênicos, incluindo esporos. 
(3) Anti-séptico                                      (   ) Agentes que age contra bactérias. 
(4) Bactericidas                                      (   ) Toda substancia capaz de impedir a proliferação  
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(5) Esterilização                                            das bactérias inativando-as e destruindo-as. 
                                                               (   ) Substancia química utilizada para fazer a  
                                                                        desinfecção.  
                                                               (   ) Destrói todos os organismos patogênicos exceto  
                                                                       Esporulados. 
Assinale a alternativa que representa a numeração correta: 
a) 1, 3, 4, 5 e 2. 

b) 4, 3, 2, 5 e 1. 

c) 1, 2, 3, 4 e 5. 

d) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 

 







