
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

            
 

 

 

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 no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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Pequena Fábula de Diamantina 
Marina Colasanti 

 
 Tendo herdado a casa do avô na cidade distante, para lá mudou-se com toda a família, contente de 
retomar o contato com suas origens. Em poucos dias, já trocava dedos de prosa com o farmacêutico, o tabelião, o 
juiz. E por eles ficou sabendo, entre uma conversa e outra, que as casas daquela região eram construídas com 
areia de aluvião, onde não raro se encontravam pequenos diamantes. 
 A notícia______________ em sua mente. Olhava os garimpeiros que à beira de rios e córregos 
ondulavam suas bateias, olhava os meninos que cavucavam os montes de areia já explorada onde, ainda assim, 
talvez fosse possível descobrir o brilho amarelado de pedra bruta. Ouvia as estórias de fantásticos achados. 
 Por fim, uma tarde, alegando cansaço após o almoço farto, trancou-se no quarto e, afastando o armário, 
começou com a ajuda de uma faca a raspar a parede por trás deste. Raspava, examinava a cavidade, os resíduos 
que tinha na mão e que cuidadoso despejava num saco de papel. E recomeçava. Assim, durante mais de hora. 
Assim, a partir daí, todas as tarde. 
 Já estava quase transparente a parede atrás do armário, e ele se preparava para agir atrás da cômoda 
quando, tendo esquecido de trancar a porta, foi surpreendido pela mulher. Outro remédio não teve senão 
explicar-lhe o __________ de sua estranha atividade.Ao que ela, armada por sua vez de faca e reclamando posse 
territorial, partiu para a parede da despensa. Onde, dali a pouco, foi descoberta pela empregada. A qual 
reivindicou direito às paredes da cozinha. Tão evidentes, que rapidamente as crianças perceberam, atacando 
cada uma um lado do corredor. 
 De dia e de noite, raspam e raspam os familiares, álacres como ratos, abrindo vãos, esburacando entre as 
estruturas, roendo com suas facas na procura cada vez mais _____________. Abre-se aos poucos a casa 
descarnada, recortadas em renda suas paredes. Geme o telhado, cedem as estruturas. Até que tudo vem abaixo 
numa grande nuvem de pó. 
 Agora com as unhas, raspam os familiares o monte de entulho. Quem sabe, sob os escombros espera, 
escondido, o diamante. 
 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) encrustou-se – porquê – escitada.    c) encrostou-se – por quê – excitada. 

b) incrostou-se – por quê – escitada.     d) incrustou-se – porquê – excitada. 

 

02 - Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica das palavras do texto e assinale a alternativa incorreta: 
a) As palavras “família”, “construídas” e “possível” obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 

b) “Córregos”, “fantásticas” e “cômoda” são proparoxítonas. 

c) “estórias”, “remédio” e “armário” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. 

d) As palavras “lá”, “já” e “pó” são acentuadas porque são monossílabos tônicos terminados em a e o. 

 

03 - Analise as alternativas quanto à significação das palavras: 
I – As palavras despensa e dispensa são parônimas. 
II – “raspam e raspam os familiares, álacres como ratos...” O sinônimo adequado para a palavra do texto álacre 
seria alegre, jovial e entusiasmado. 
III – “o brilho amarelado de pedra bruta”. O antônimo adequado para a palavra do texto bruta seria polida, 
lapidada. 
IV – “almoço” quanto à significação pode ser homônimos homófonos, pois temos almoço (substantivo) – almoço 
(verbo almoçar). 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I – II e III estão corretas. 

b) apenas II – III e IV estão corretas. 

c) apenas I – III e IV estão corretas. 

d) apenas I – II e IV estão corretas.  

 

04 - Em “Até que tudo vem abaixo numa grande nuvem de pó.” O elemento de coesão “até que” determina uma 
relação de sentido no texto de: 
a) continuação. 

b) causa. 

c) explicação. 

d) tempo. 

 

05 - Analise as afirmativas quanto ao gênero e número dos substantivos e assinale a alternativa correta: 
a) O substantivo masculino homem tem no feminino mulher, portanto são formados por radicais diferentes, assim como 

frei e carneiro. 

b) O substantivo criança apresenta uma só forma para os dois gêneros, este substantivo chama-se comum de dois 

gêneros. 

c) De acordo com a norma culta o plural no diminutivo de mulher é mulherzinhas. 

d) Para formar o plural de tabelião muda a terminação ao em ães, assim como em cristão e pagão.  
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06 - Analise as afirmativas sobre o texto e assinale (V) se forem verdadeiras e (F) se falsas: 
(   ) As histórias que ajudaram a reforçar a ambição do homem não eram reais, pois o narrador fala em “estórias 
de fantásticos achados”. 
(     ) As personagens dominaram sua ambição após o desmoronamento da casa. 
(     ) Os moradores da casa não usavam ferramentas apropriadas na sua caça aos diamantes. 
(    ) As personagens do texto vão-se animalizando à medida que sua ambição aumenta desmedidamente. 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo: 
a) V – F – F – V. 

b) F – V – F – V. 

c) F – V – F – F. 

d) V – F – V – V. 

 

07 - No triângulo retângulo ABC abaixo, calcule os valores de a e c : 

a) 5a cm= e 3 5c cm=    

b) 10a cm= e 5 15c cm=  

c) 10a cm= e 5 3c cm=  

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

  
08 - Seu José tem um terreno quadrado que foi construído um barracão que ocupa a área de um terreno 
retangular de medidas 12m por 9m, a medida do lado do terreno quadrado é x  e sabe-se que a área livre é de 
421m². Quanto mede o lado do terreno quadrado? 
a) 22,5m       c) 23,5m 

b) 23m        d) Nenhuma das alternativas anteriores 

  
09 - Paula atrasou em 5 dias o pagamento de uma prestação de R$ 90,00. Não havia multa, mas ela pagou R$ 
5,40 de juros. Qual a taxa de juros simples que foi cobrado ao dia? 
a) 1%        c) 1,02% 

b) 1,2%        d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

10 - A maioria dos extratos de tomates tem as embalagens com a forma de um cilindro. Quantos centímetros 
quadrados (cm²) de lata tem a embalagem indicada na figura?  
 

 

a) 722,2 cm 

b) 732,5 cm 

c) 733,2 cm 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
11 - Em que ano o atual Município de Mandaguari foi desmembrado de Londrina e passou a condição de 
Distrito? 
a) 1.937.        c) 1.947. 

b) 1.943.       d) 1.939. 

 

12 - Quantos candidatos irão disputar o cargo de Governador do Estado do Paraná nas próximas eleições? 
a) 4.        c) 6. 

b) 5.        d) 7. 

 

13 - Quem era o Presidente do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial?  
a) Getúlio Vargas. 

b) Jânio Quadros. 

c) João Goulart. 

d) Juscelino Kubitscheck. 
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14 - Quem foi o primeiro prefeito eleito através do voto popular para administrar o Municipio de Mandaguari? 
a) Antônio Sinézio da Cruz.     c) Décio Medeiros Pullin. 

b) Ary da Cunha Pereira.      d) João Ernesto Ferreira. 

 

15 - Na pessoa não tratada, a evolução da sífilis pode ser dividida em três estágios: primário, secundário e 
terciário. Está correto: 
a) A sífilis primária ocorre 2 a 3 semanas depois da inoculação inicial pelo organismo. Uma lesão dolorosa surge no 

local da infecção e é chamada cancro.  

b) A sífilis secundária ocorre quando a disseminação hematogênica a partir do cancro original leva a infecção local, 

incluindo apenas  regiões palmares da mãos e plantares dos pés. 

c) Na sífilis terciária as manifestações mais comuns são a aortite e a neurossífilis, evidenciada por demência, psicose, 

paresia e meningite. 

d) Depois da sífilis primária, existe um período de latência, no qual a pessoa infectada fica sem sinais ou sintomas de 

sífilis. 

 

16 - A Síndrome da Embolia Gordurosa é uma complicação que pode desenvolver-se depois da fratura de ossos 
longos ou da pelve, de múltiplas fraturas ou de lesões por esmagamento. A equipe de enfermagem deve estar 
alerta na prevenção desta síndrome e na observação das manifestações clínicas. O enfermeiro deve saber que: 
a) A imobilização tardia das fraturas, a manipulação mínima da fratura e o suporte adequado para os ossos fraturados 

constituem medidas que podem reduzir a incidência de embolia gordurosa. 

b) As alterações súbitas de personalidade, agitação, irritabilidade ou confusão em um paciente que sofreu uma fratura 

constituem indicações para exames gasométricos imediatos. 

c) No momento da fratura os glóbulos adiposos podem se mover para dentro para dentro do sangue, porque a pressão 

medular é inferior à pressão capilar. 

d) A monitorização dos pacientes de alto risco (idosos com idade entre 60 e 75 anos e pacientes com estado mental 

alterado) auxilia na identificação precoce deste problema. 

 

17 - Os distúrbios nos equilíbrios eletrolíticos acontecem na prática clínica e devem ser corrigidos para a saúde e 
segurança do paciente. Um exemplo de desequilíbrio eletrolítico é o déficit de sódio. O termo que se refere a um 
nível sérico de sódio abaixo do normal está na alternativa: 
a) Hipocalemia       c) Hipovolemia 

b) Hiponatremia       d) Hipocalcemia 

 

18 - A pressão arterial média (PAM) é a pressão média em que o sangue se desloca através da vasculatura. 
Embora a PAM verdadeira somente possa ser calculada por métodos complexos, existe uma fórmula conveniente 
para uso clínico que possibilita estimar a PAM. Através desta fórmula, qual seria a PAM de um paciente com 
Pressão Arterial (PA) sistólica igual 120 mmHg e PA diastólica igual 75 mmHg? 
a) 90 mmHg       c) 85 mmHg 

b) 95 mmHg       d) 80 mmHg 

 

19 - O choque afeta todos os sistemas corporais. Ele pode desenvolver-se de forma muito rápida ou muito lenta, 
dependendo da causa subjacente. A alternativa que melhor define o que é Choque Neurogênico é:  
a) Estado de choque resultante de reação alérgica grave, produzindo uma intensa vasodilatação sistêmica e hipovolemia 

relativa. 

b) Estado de Choque resultante do volume intravascular diminuído devido à perda de líquidos. 

c) Estado de choque resultante do deslocamento do volume sanguíneo criando uma hipovolemia relativa. 

d) Estado de choque resultante da perda do tônus simpático, que gera hipovolemia relativa. 

 

20 - A cicatrização das feridas acontece em três fases: inflamatória, proliferativa e maturação. A alternativa que 
define a fase proliferativa é: 
a) Formação de coágulos sanguíneos; ferida edemaciada; fagocitose dos restos do tecido danificado e coágulos de 

sangue. 

b) Produção de colágeno; formação de tecido de granulação e aumento da tensão na ferida. 

c) Aumento da força de tensão; reorganização das fibras de colágeno para comprimir e reduzir o tamanho da cicatriz. 

d) Ocorrência da diferenciação, reabsorção e remodelação da ferida. 

 

21 - Na configuração do tórax, normalmente, a razão do diâmetro ântero-posterior em relação ao diâmetro 
lateral é de 1:2. Todavia, existem deformidades do tórax associadas com doenças respiratórias que alteram essa 
relação, uma dessas alterações é o Tórax em Barril, cuja configuração é: 
a) O tórax em barril resulta da superinflação dos pulmões. Existe um aumento no diâmetro ântero-posterior do tórax. 

Um exemplo de paciente portador deste tipo de tórax é o portador de enfisema pulmonar. 

b) O tórax em barril é observado quando existe uma depressão na parte inferior do esterno. Isso pode comprimir o 

coração e os grandes vasos, resultando em murmúrios. Este tipo de tórax está presente na Síndrome de Marfan. 

c) O tórax em barril acontece como resultado do deslocamento do esterno. Existe um aumento no diâmetro ântero-

posterior. 
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d) O tórax em barril é caracterizado pela elevação da escápula e uma correspondente coluna vertebral em forma de S. 

Essa deformidade limita a expansão pulmonar dentro do tórax. 

 

22 - A Hanseníase é uma doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo Mycobacterium 
leprae. Sobre a hanseníase é incorreto afirmar: 
a) O bacilo Mycobacterium leprae  tem alta infectividade porém baixa patogenicidade. 

b) O resultado negativo da baciloscopia  exclui o diagnóstico de hanseníase. 

c) A classificação operacional do caso de hanseníase, visando o tratamento com poliquimioterapia é baseada no número 

de lesões cutâneas. 

d) A hanseníase apresenta longo período de incubação; em média, de 2 a 7 anos. 

 

23 - As geladeiras domésticas, com capacidade a partir de 280 litros, utilizadas pelo Programa Nacional de 
Imunizações, devem ser organizadas de acordo com as seguintes recomendações, exceto: 
a) Retirar todas as gavetas plásticas e suportes que existam na parte interna da porta, e no lugar da gaveta grande 

preencher toda parte inferior exclusivamente com 12 garrafas de água com corante. 

b) A porta do evaporador (congelador) e a bandeja coletora sob este deverão ser mantidas. 

c) As garrafas com água e corante devem ser tampadas para que a água não evapore, pois a evaporação acelera a 

formação de gelo no evaporador. 

d) Podem ser usadas geladeiras duplex (evaporadores separados do restante), pois o evaporador desse tipo de geladeira 

possui elemento de segurança contra as bruscas elevações de temperatura em caso de defeito ou falta de energia elétrica. 

 

24 - Na determinação das penalidades impostas pelos Conselhos de enfermagem, são consideradas circunstâncias 
atenuantes: 
I- Ter o infrator procurado, logo após a infração, por pressão de seu superior, evitar ou minorar as 
conseqüências do seu ato. 
II- Ter maus antecedentes profissionais. 
III- Realizar atos sob coação e/ou intimidação. 
IV- Realizar ato sob emprego real de força física. 
Assinale a alternativa correta: 
a) As afirmativas I, II, III, IV estão corretas.    c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.   d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

 

25 - A LEI Nº 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e 
dá outras providências. Esta Lei determina as atribuições de cada membro da equipe de enfermagem, sendo 
atribuído privativamente ao enfermeiro: 
I - direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e 
chefia de serviço e de unidade de enfermagem. 
II - planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. 
III - cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. 
IV - prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral. 
Assinale a alternativa correta: 
a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.  d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  

 

26 - O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher desde o início da gravidez, 
assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e 
neonatal. Estados e municípios, por meio das unidades integrantes de seu sistema de saúde, devem garantir 
atenção pré-natal e puerperal realizada em conformidade como os parâmetros estabelecidos a seguir, exceto: 
a) Captação precoce das gestantes com realização da primeira consulta de prénatal até 120 dias da gestação. 

b) Realização de, no mínimo, seis consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no 

segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação. 

c) Desenvolvimento da escuta ativa apenas da gestante, esclarecendo dúvidas e informando sobre o que vai ser feito 

durante a consulta e as condutas a serem adotadas. 

d) Desenvolvimento de atividades educativas a serem realizadas em grupo ou individualmente,com linguagem clara e 

compreensível, proporcionando respostas às indagações da mulher ou da família e as informações necessárias. 

 

27 - Seu João Feliz ficou em observação no Pronto Atendimento de seu Município (Estrela Alegre) devido a uma 
forte diarréia que o desidratou. Foi prescrito à ele reposição de eletrólitos em soroterapia endovenosa, sendo 
Magnésio 4% 4ml, potássio 10% 05 ml e sódio 20% 6 ml. Quanto em grama, Seu João Feliz recebeu de cada 
componente? 
a) Magnésio 0.16g; potássio 0.5 g; sódio 1.2 g. 

b) Magnésio 0.8g; potássio 5 g; sódio 12 g. 

c) Magnésio 16g; potássio 5 g; sódio 12 g. 

d) Magnésio 0.6g; potássio 1.5 g; sódio 1.2 g. 
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28 - Gestante multigesta, chega à Unidade de Saúde para fazer a primeira consulta de pré-natal. Relata que sua 
DUM foi dia 25/12/09 e entre várias dúvidas, deseja saber qual será a data provável do parto. A resposta da 
enfermeira que faz o acompanhamento de pré-natal será: 
a) 01/10/10 

b) 25/09/10 

c) 05/10/10 

d) 30/09/10 

 

29 - A alternativa que descreve apenas vacinas compostas por vírus vivos atenuados é: 
a) Contra Poliomielite; Contra Sarampo; Contra Hepatite B; Contra Rubéola. 

b) Contra Poliomielite; Contra Sarampo; Contra Rubéola; Contra Difteria e tétano. 

c) Contra Poliomielite; Contra Sarampo; Contra Rubéola; Contra febre amarela. 

d) Vacina Tríplice Viral; Contra Febre Amarela; Contra Raiva; BCG-ID. 

 

30 - Durante a vida, vários tecidos corpóreos normalmente experimentam períodos de crescimento rápido ou 
proliferativo, os quais devem ser distinguidos da atividade de crescimento maligno. A designação correta para 
uma alteração de crescimento celular está na alternativa: 
a) Metaplasia: células que carecem de características celulares normais, diferindo quanto ao formato e organização. 

b) Displasia: crescimento celular descontrolado que sucede a ausência de demanda fisiológica. 

c) Metaplasia: conversão de um tipo de célula madura em outro tipo de célula. 

d) Hiperplasia: crescimento celular anômalo resultando em células que diferem de tamanho, formato ou arranjo em 

relação às outras células do mesmo tipo de tecido. 







