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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

    
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
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Boa Prova!    

 
 Acabou acontecendo: a televisão ficou igual no mundo inteiro. (...) Para tédio do telespectador itinerante, 
as imagens são sempre as mesmas, numa indiferenciação irritante, totalitária. Os canais são muitos, mas variam 
muito pouco de um continente para outro. É triste. Para quem gostava de fazer descobertas na televisão de 
outros países, a diversão está chegando ao fim. 
 Mesmo as emissoras locais, aquelas que ainda teimavam em oferecer atrações com alguma 
autenticidade, parecem obrigadas a se adaptar. Os programas excêntricos, mais atípicos, vão minguando. Quase 
sempre são considerados politicamente incorretos e recebem pressão dos anunciantes para se enquadrar. Ou 
para desaparecer. Assim, por motivos justos ou oportunistas, não importa, as discrepâncias entre as televisões do 
mundo se atenuam dia a dia. Acanhado, intimidado, o nativo se disfarça de global. (...) É estranho, mas, no auge 
da proliferação de canais, a TV acabou ficando mais previsível. Qualquer que seja a cidade em que se ligue o 
televisor, lá estão as mesmas propagandas, os mesmos símbolos sexuais. Até os vilões são repetidos. (...) 
 Mesmo assim, alguns entusiastas proclamam que a televisão é a apoteose do multiculturalismo. Afinal, 
argumentam, são dezenas e dezenas de opções (...). Os canais podem ser numerosos, mas são quase os mesmos 
em todo lugar. Além disso, a cultura que os organiza não é múltipla, mas única: é a cultura do comércio 
globalizado. (...) Mas o desejo universalizado de dizimar o diferente é daninho (...), pode varrer a diversidade 
cultural. 
 

Eugênio Bucci. Veja, 16 out. 1996. 
 
01 - Atente para as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta: 
a) A televisão perdeu sua autenticidade no mundo todo, pois a programação está voltada para a diversão. 
b) A diversidade cultural é mostrada através da televisão, oferecendo ao telespectador uma gama de conhecimentos 
sobre a cultura de lugares diferentes. 
c) A programação televisiva acabou se igualando por interesses políticos e econômicos. 
d) As diferenças entre a programação da TV brasileira e a estrangeira são cada vez maiores. 
 
02 - Assinale a alternativa que não se coaduna com as idéias do autor: 
a) A televisão pode varrer a diversidade cultural. 
b) As discrepâncias entre as televisões do mundo se atenuam dia-a-dia. 
c) A TV acabou ficando mais previsível. 
d) A televisão é a apoteose do multiculturalismo. 
 
03 - Substituindo por pronome pessoal oblíquo o complemento de: 
- Recebem pressão dos anunciantes. 
- Pode varrer a diversidade cultural. 
- A diversão está chegando ao telespectador sem autenticidade. 
Ocorre a substituição correta em: 
a) recebem-na – pode varrê-la – está chegando lhe. 
b) recebem-la – pode-lhe-varrer – está lhe chegando. 
c) a recebem – lhe pode varrer – lhe-está-chegando. 
d) recebem-na – pode-na-varrer – está chegando lhe. 
 
04 - Analise as afirmações: 
I – As palavras países, previsível, tédio são paroxítonas e não são acentuadas graficamente com base na mesma 
regra. 
II – As palavras desejo e apoteose escrevem-se com s, mas tem o som de z, assim como ileso e sacarose. 
III – Forma-se o plural igual a vilões os substantivos – cidadão e guardião. 
IV – Os sinônimos da palavra excêntrico são: extravagante, divinização e original. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas II e III estão corretas. 
c) apenas III e IV estão corretas. 
d) I – II – III e IV estão corretas. 
 
05 - Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços: 
________________ de nosso esforço, a programação ficou ________________ devido o _________________ de 
anunciantes. 
a) a pesar – paralisada – excesso. 
b) apesar – paralisada – excesso. 
c) apezar – paralizada – escesso. 
d) a pezar – paralizada – escesso. 
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06 - Assinale a alternativa que apresenta um erro de concordância verbal: 
a) Se não houver bons programas, não haverá anunciantes. 
b) Infelizmente, falta-lhe meios para manter a programação. 
c) Faz muitos anos que não vejo um programa tão bom. 
d) Existem, atualmente, ótimas condições de trabalho na TV. 
 
07 - Três pessoas têm juntas 100 anos. Qual a idade de cada uma, sabendo-se que a do meio tem 10 anos a mais 
que a mais nova, e que a mais velha tem o tanto que as outras duas? 
a) 20; 30; 50 
b) 30; 20; 50 
c) 50; 30; 20 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - O teorema de Pitágoras é usado para determinar medidas desconhecidas, quando nos referimos a triângulos 
retângulos. Quais as medidas dos lados de um triângulo retângulo, se essas medidas são números inteiros e 
consecutivos? 
a) 5; 4; 3 
b) 9; 12; 15 
c) 3; 4; 5 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Sabendo que em todas as equações do segundo grau, quando o valor de seu descriminante for maior que 
zero, elas apresentam duas raízes reais diferentes, sabendo que a equação ax2 – 4x – 16 = 0, tem uma das raízes 
cujo valor é 4. O valor da outra raiz é: 
a) 2 
b) 3 
c) -4 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Sabendo que para construir uma determinada garagem para guardar carros, quatro pedreiros demoram 72 
horas. Se o responsável resolver trabalhar com um pedreiro a menos, em quanto tempo ficará pronta essa 
garagem? 
a) 90 horas 
b) 96 horas 
c) 100 horas 
d) Nenhumas das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A brasileira Marta ganhou pela 4º vez o prêmio de melhor jogadora de Futebol do mundo, pela FIFA. 
b) O piso salarial do Estado do Paraná é de R$ 605,52 à R$ 629,06 de acordo com a Lei 16099 de 1º. de Maio de 

2009. 
c) O CONAB anunciou que o Estado do Paraná será responsável por 50% da produção agrícola do país. 
d) A população paranaense é conhecida como “Terra de Todas as Gentes”. 
 
12 - Assinale a alternativa correta: 
1 - O Paraná é o quinto estado mais rico do Brasil, está atrás de São Paulo, Rio de janeiro, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul. 
2 - O clima do Paraná é predominante sub tropical. 
3 - PAC – é o Programa de Aceleração do Crescimento. 
4 - Região Sul é considerada a região com maior desigualdade social do país. 
Estão corretas: 
a) Apenas 1, 2, 3 
b) Apenas 1, 2, 4 
c) Apenas 2, 3, 4 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
13 - Assinale a alternativa correta: 
1 - O IDH do município de Leópolis é uma medida comparativa que engloba três dimensões riqueza, educação e 
esperança média de vida. 
2 - O nome da cidade de Leópolis é uma homenagem ao cidadão Leovigildo Barboza Ferraz. 
3 – Leópolis, iniciou o seu povoamento, pela companhia agrícola melhoramentos. 
4 - Leópolis tornou-se município em 1951. 
Estão corretas: 
a) Todas as afirmações acima estão corretas. 
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b) Apenas 1, 2, 3 
c) Apenas 1, 2, 4 
d) Apenas 2, 3, 4 
 
 
14 - Assinale a alternativa correta: 
São limites de Leópolis: 
 Leste Norte Sudoeste Oeste Sudeste 
a) Santa Mariana São Paulo Cornélio Procópio Sertaneja Urai 
b) Cornélio Procópio Santa Mariana São Paulo Urai Sertaneja 
c) Santa Mariana São Paulo Urai Sertaneja Cornélio Procópio 
d) Sertaneja Cornélio Procópio São Paulo Santa Mariana Urai 
 
15 - Relacione a doença com seu respectivo agente etiológico e marque a seqüência correta:  
Doença Agente etiológico 
A- Tétano 
B- Coqueluche 
C- Difteria 
D-Tuberculose 
E- Rubéola 
 

(   ) Bacilo de Koch 
(   ) Bordetella pertussis 
(   ) Rubivírus 
(   )Corynebacterium d. 
(   ) Clostridium t. 

a) D, C, A, B, E 
b) D, B, C, E, A 
c) D, B, E, C, A 
d) D, E, A, B, C 
 
16 - Em relação à rubéola é incorreto afirmar: 
a) Transmite-se por meio de contato direto com secreções nasofaríngeas de pessoas infectadas. 
b) A administração inadvertida da vacina contra rubéola durante a gravidez indica a interrupção da gestação. 
c) O período da incubação corresponde 14 a 21 dias, sendo a média de 17 dias. 
d) É uma doença exantemática aguda de alta contagiosidade. 
 
17 - A vida da mulher é dividida em várias fases, sendo a menopausa um momento importante tanto fisicamente 
com psicologicamente para a mulher, sendo assim a enfermeira dever saber que: 
a) Climatério e menopausa possuem o mesmo significado pois apresentam os mesmos sinais e sintomas para a mulher. 
b) O climatério pode ser compensado quando a intensidade das manifestações afetam o bem estar psicossocial da 
mulher. 
c) A manifestação precoce da menopausa é a osteoporose (enfraquecimento dos ossos tornando-os frágeis e suscetíveis 
à fraturas). 
d) Após a menopausa há redução hormonal, afetando todo o aparelho genital, ocorrendo redução do tamanho do útero, 
ovários e mamas. 
 
18 - A Hanseníase pode se apresentar sob vários aspectos morfológicos, sendo que a classificação das formas 
clínicas se baseia principalmente de acordo com as lesões cutâneas, logo, podemos saber que: 
a) A forma dimorfa apresenta lesões pré-foveolares e lesões foveolares, apresentando alterações de sensibilidade. 
b) A forma dimorfa apresenta na fase avançada lesões viscerais. 
c) Placas entematosas bem delimitadas, hipo ou anestésicas, com comprometimento do nervo são características da 
forma indeterminada. 
d) Nas formas indeterminada e tuberculóide não há acometimento de troncos nervosos, não ocorrendo por isso 
problemas motores. 
 
19 - A confirmação da gravidez é a primeira tarefa da assistência anteparto para o profissional de saúde e para a 
mulher e sua família. Os sinais de gravidez podem ser presuntivos, de probabilidade e de certeza. De acordo com 
o conhecimento sobre pré-natal sabe-se que:  
a) Os sinais de probabilidade são observados pela própria mulher e podem ser experimentados em períodos variados 
como cessação da menstruação, alteração da mama e náuseas e vômito. 
b) O sinal de Chadwick, que mostra o aspecto púrpura ou azul escuro da mucosa vaginal resultante do aumento da 
vascularização, é um sinal de certeza da gravidez. 
c) Os sinais de certeza são principalmente descobertos pelo médico ou enfermeira após exame físico cuidadoso, 
observando a palpação e contorno do feto através da Manobra de Leopold. 
d) Os sinais de certeza não são evidenciados até a décima oitava semana ou vigésima semana de gestação e todos 
emanam do feto.   
 






 5

20 - O Pacto Pela Saúde é uma estratégia do Governo para superar as dificuldades na atuação do SUS. De 
acordo com os gestores do SUS, foram apontadas prioridades para suprir a necessidade de saúde da população. 
Sobre o Pacto Pela Saúde é correto afirmar: 
a) Está subdividido em Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS, sendo a promoção da 
saúde a prioridade das ações do Pacto em defesa do SUS. 
b) O Pacto em Gestão do SUS estabelece as responsabilidades de cada ente federado de forma a diminuir as 
competências concorrentes. 
c) O Pacto pela vida se constitui de um conjunto de compromissos e objetivos voltados principalmente para a saúde do 
idoso, da mulher, da criança e do trabalhador. 
d) O pacto pela vida estabelece como uma de suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta as doenças 
endêmicas como a dengue, sarampo,hanseníase, tuberculose, malária e cólera. 
 
21 - Durante a consulta de pré-natal, deve-se aferir o peso e altura da gestante e aplicar as condutas cabíveis 
dentro de determinadas situações, sendo que: 
a) Encontrado ponto situado acima do percentual 115 considera-se gestante  de risco, devendo ser analisado as possíveis 
causas deste aumento de peso. 
b) Encontrado ponto situado entre o percentual 95 e 115 gestante com bom estado nutricional, devendo investigar 
parasitoses, anemias e hiperêmese gravidíca. 
c) Encontrado ponto situado abaixo do percentual 95 encaminha gestante para grupo de baixo risco devido ao baixo 
peso. 
d) O peso ganho durante toda a gestação não deve ultrapassar a faixa de 7 a 12 kg de acordo com o Manual de pré-natal, 
parto e puerpério do MS. 
 
22 - A puericultura é uma ciência que visa garantir a normalidade do nascimento e do desenvolvimento físico e 
mental neuropsicomotor da criança de 0 a 2 anos. As medidas dos Perímetros cefálicos (PC) e torácicos (PT) são 
importantes para a realização da puericultura, o examinador deve saber que a característica do perímetro 
torácico consiste na mudança em relação ao perímetro cefálico, logo é incorreto afirmar: 
a) PC até seis meses é maior que PT. 
b) Aos seis meses PC é igual PT. 
c) Aos nove meses PT maior que PC. 
d) Aos nove meses PT é igual PC. 
 
23- De acordo com a Lei 8080/90 não podemos afirmar que os objetivos do SUS são: 
a) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
b) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
c) Realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas com ênfase na cura das doenças. 
d) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
 
24 - Sobre os Conselhos de Saúde podemos afirmar que: 
a) O conselho consubstancia a participação da sociedade desorganizada na administração do SUS, propiciando o 
controle social deste sistema. 
b) Um Conselho de Saúde deverá ser composto por representantes do governo, de profissionais de saúde, de prestadores 
de serviços de saúde e usuários, sendo seu presidente eleito entre os membros da câmara de vereadores e conselheiros 
em reunião plenária. 
c) Recomenda-se que o número de conselheiros seja de aproximadamente 25 membros. 
d) O mandato dos conselheiros será definido no regimento interno, não devendo coincidir com o mandato do governo 
Estadual ou Municipal. 
 
25 - Está prescrito para Sra. M.P.D. Solução Glicosada a 5% 250 ml para infusão em 20 minutos. Qual o 
gotejamento necessário? 
a) 250 got/min 
b) 200 got/min 
c) 175 got/min 
d) 275 got/min 
 
26 - O Programa Saúde da Família possui alguns princípios norteadores, entre eles: 
a) A centralização das ações e serviços de saúde, sendo o município seu principal gestor. 
b) A responsabilização única dos serviços de saúde em relação à saúde da comunidade, sendo que todo cidadão tem 
direito ao atendimento humanizado nas UBS. 
c) A territorialização como meio de estabelecer fronteiras de atendimento de cada UBS, a fim de não ultrapassar os 
limites geográficos estabelecidos pelo mapa inteligente. 
d) A intersetorialidade como forma de agrupar setores que possam ampliar os serviços e ações de saúde prestados para a 
sociedade. 
 
27 - Dentre as atribuições do enfermeiro que participa do Controle de Infecção Hospitalar encontramos: 
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a) Prescrever o uso de antimicrobianos aos pacientes, fazer coleta de dados, tabular e apresentar em reunião para analise 
da CCIH. 
b) Controlar a limpeza do hospital, especialmente nas áreas críticas, verificando o tipo de produto químico utilizado. 
c) Verificar os prontuários, observando os relatórios com registros de infecções hospitalares a fim de modificar a 
terminologia utilizada. 
d) Implementar treinamento interno apenas para a equipe de enfermagem de centros utilizam vestimentas 
especializadas. 
 
28 - Em relação a classificação dos resíduos hospitalares é incorreto afirmar: 
a) Descarte de vacinas de microorganismo vivos ou atenuados, peças anatômicas, órgãos, tecidos com suspeita de 
contaminação são exemplos de resíduos do Grupo A. 
b) Medicamentos citostáticos, substâncias para revelação de filmes usados em RX, reagentes para laboratórios, produtos 
hormonais de uso sistêmico são exemplos de resíduos do Grupo B. 
c) Resíduos contaminados com radionuclídeos fazem parte do Grupo C. 
d) Bolsas de hemoderivados transfundidas vazias ou com 50 ml de produto residual, equipos de soro que tenham tido 
contato ou não com sangue fazem parte do Grupo A. 
 
29 - Na bioquímica cardíaca, os eletrólitos sódio, potássio e cálcio, são íons vitais para a despolarização e 
repolarização celulares. Sobre estes íons é incorreto afirmar: 
a) A hiponatremia reflete o excesso de líquido. 
b) A hipernatremia reflete o déficit de líquido. 
c) A hipercalemia ou a hipocalemia podem levar à hipertensão arterial sistólica. 
d) A hipocalcemia  e a hipercalcemia podem provocar disritmias. 
 
30 - A fisiologia do sangue é composta por várias células sanguíneas, sendo que cada uma delas possui uma 
função pré-determinada. Relacione o tipo de célula com a sua principal função e assinale a seqüência adequada: 
A - Leucócito 
B - Eritrócito 
C - Trombócito 
D - Neutrófilo 
E - Linfócito 
(    ) Essencial na infecção bacteriana via fagocitose. 
(    ) Componente integral do sistema imunológico. 
(    ) Transporta hemoglobina para fornecer oxigênio aos tecidos. 
(    ) Combate as infecções 
(    ) Fornece a base para ocorrer a coagulação, mantendo a hemostasia. 
A seqüência correta é: 
a) D, E, B, A, C 
b) D, E, A, C, B 
c) E, B, C, D, A 
d) A, E, B, C, D 

 
 
 







