
 
 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
ESTADO DO PARANÁ 

R E F .  E D I T A L  N º  0 7 4 / 2 0 1 0  –  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  
 
 

 

INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

 prova objetiva.  

� Composição da Prova:  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 10 Língua Portuguesa 

11 a 20 Noções de Legislação 

21 a 40 Conhecimentos Específicos 
 

 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

ATENÇÃO 
 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do 

fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. 

Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual 

você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 

fato ao fiscal imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o 

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre 

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas 

providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que 

será o único documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade 

do candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto 

da marcação da Folha de Respostas:    

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada 

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 

60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno 

de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal 

a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). 

As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA 

(www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito 

Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa 

da prova e levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e 

após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do 

termo de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta 

ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, 

códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, 

agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, 

gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização 

desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,  deverão 

ser desligados e mantidos dessa forma até o  término da prova e 

entrega da Folha de Respostas ao  fiscal.  

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas 

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Vinho não é Coca-Cola 

 
Jonathan Nossiter 

 
 O vinho é o espelho da cultura de um povo. Está 

nas histórias e lendas greco-romanas, na própria 
Bíblia, e existem 3 mil anos de escritos sobre o 
tema. Mas ele é, também, uma expressão de 
amizade e civilidade que está morrendo.  

 De 20 anos para cá, o mercado da bebida se tornou 
padronizado. Cresceram mercados em todos os 
cantos, sobretudo fora da Europa. Países como a 
China, Japão, Malásia, Índia, Brasil e Estados 
Unidos oferecem milhões de novos consumidores 
que não têm os recursos e tradições culturais para 
protegê-los. A distribuição passou a ser dominada 
pela grande indústria ou por pequenos produtores 
com dinheiro de sobra. A variedade evaporou. E os 
meios de comunicação que cobrem o ramo, 
totalmente dependentes desse mecanismo, se 
renderam. É essa a engrenagem que paga a 
publicidade nas revistas. É esse o dinheiro que leva 
os jornalistas a lugares definidos do planeta para 
escrever uma matéria.  

 Tudo completamente antiético, mas normal no 
mundo do vinho que você bebe. A meta é 
padronizar um sabor que possa vender mais – 
padronizando também a expectativa das pessoas 
para consumir aqueles vinhos. É mais ou menos o 
que acontece no mercado de roupas, carnes e uma 
enorme lista de produtos. Vinho não é carne, não é 
roupa e não é uma lista enorme de produtos. É uma 
tradição, uma expressão muito profunda de 
individualidade de uma cultura, região ou pessoa.  

 Meu olhar recai sobre esse mecanismo, muito 
simples e devorador, que causa o sequestro do 
gosto, da individualidade e do entendimento do 
prazer da enologia. Algo parecido com o que 
aconteceu com o cinema, cuja produção e 
distribuição de massa têm o carimbo de Hollywood. 
Assim, a criação nacional, como expressão cultural, 
está doente. Ou rareando. Nós, cineastas, estamos 
em frente a uma catástrofe. Nós, fãs de vinho, 
precisamos evitar outra. 

 O mercado brasileiro está dominado pelas marcas 
chilenas e argentinas, que em sua maioria perderam 
a identidade para entrar no jogo do mercado. Mas 
não é um caminho sem volta. Eu moro há cinco 
anos no Brasil e vi mudanças maravilhosas. Há 
pouco tempo, era difícil encontrar vinícolas 
artesanais em busca de uma identidade regional. 
Hoje, só o Rio Grande do Sul tem cerca de 20 
produtores que estão na contramão dos rótulos 
industrializados.  

 É importante lembrar que existem grandes 
vinícolas, que oferecem milhões de garrafas por 
ano e fabricam produtos que são maravilhosos. 
Assim como nem todas as vinícolas pequenas são 
autênticas. A Argentina, por exemplo, está cheia de 
pequenos produtores que são brinquedinhos 
comprados por pessoas ricas, como ato de 
prestígio pessoal. Fazem vinhos caros, mas 
totalmente sem personalidade. São horrorosos, 
frutados, feitos com carvalho novo – mais parecem 
geleias. 

 Na verdade, a procura pelo vinho perfeito pode ser 
comparada à busca pelo amor verdadeiro. Ele não 

está em qualquer prateleira. Falta a alguns 
apreciadores a iniciativa para não engolir qualquer 
coisa. As pessoas deveriam sair de casa e procurar. 
Muitas vezes o que queremos está do nosso lado e 
nem percebemos. 

Revista Galileu. n.º223, de fevereiro de 2010. p. 86-87. 
 
QUESTÃO 01 

A leitura integral do texto nos permite afirmar que 
nele predominam  as funções 

(A) metalinguística e fática. 
(B) fática e referencial. 
(C) referencial e metalinguística. 
(D) referencial e emotiva. 
(E) poética e fática. 
 
QUESTÃO 02 

A expressão enologia , empregada no quarto 
parágrafo, refere-se a 

(A) bebidas. 
(B) vinhos. 
(C) cervejas. 
(D) geleias. 
(E) carnes. 
 
QUESTÃO 03 

Todas as palavras abaixo apresentam 6 letras e 6 
fonemas, EXCETO 

(A) vinhos. 
(B) rótulo. 
(C) evitar. 
(D) bíblia. 
(E) roupas. 
 
QUESTÃO 04 

“De 20 anos para cá, o mercado da bebida se 
tornou padronizado. Cresceram mercados em todos 
os cantos, sobretudo fora da Europa. Países como 
a China, Japão, Malásia, Índia, Brasil e Estados 
Unidos oferecem milhões de novos consumidores 
que não têm os recursos e tradições culturais para 
protegê-los.” 

 
Assinale a alternativa correta sobre o que se afirma 
do fragmento acima. 

(A) O sujeito da forma verbal cresceram é a expressão em 
todos os cantos. 

(B) O pronome los retoma a expressão milhões de novos 
consumidores. 

(C) A expressão milhões de novos consumidores é objeto 
direto do verbo oferecem. 

(D) A forma verbal têm também pode ser grafada sem 
acento circunflexo. 

(E) A expressão que introduz uma oração subordinada 
adjetiva explicativa. 

 
QUESTÃO 05 

“Tudo completamente anti ético, mas normal no 
mundo do vinho que você bebe.” 

 
O sentido do elemento destacado é o de 

(A) em frente.  
(B) de encontro a. 
(C) ao encontro de. 
(D) oposição. 
(E) diante. 
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QUESTÃO 06 
Os fragmentos abaixo apresentam, entre 
parênteses, uma outra possibilidade para o 
emprego do pronome. Assinale a(s) alternativa(s) 
que apresenta(m) apenas a(s) possibilidade(s) 
correta(s). 

 
I. “E os meios de comunicação [...] se  

renderam.” (renderam-se ) 
 
II. “...o mercado da bebida se  tornou 

padronizado.” (tornou-se) 
 
III. “...não têm os recursos e tradições culturais 

para protegê-los .” (os proteger) 
 

Está(ão) correta(s) 
(A) apenas I. 
(B) apenas II. 
(C) apenas III. 
(D) apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
 
QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa correta quanto à função 
sintática das expressões destacadas. 

(A) “...o mercado da bebida se tornou padronizado.” 
(predicativo do sujeito) 

(B) “O vinho é o espelho da cultura de um povo.” (objeto 
direto) 

(C) “...e existem 3 mil anos de escritos sobre o tema.” 
(adjunto adverbial de tempo) 

(D) “Cresceram mercados em todos os cantos...” (objeto 
direto) 

(E) “Falta a alguns apreciadores a iniciativa...” 
(complemento nominal) 

 
QUESTÃO 08 

Assinale a alternativa em que NÃO houve o 
emprego de linguagem figurada. 

(A) “O vinho é o espelho da cultura de um povo.” 
(B) “Eu moro há cinco anos no Brasil e vi mudanças 

maravilhosas.” 
(C) “...era difícil encontrar vinícolas artesanais em busca de 

uma identidade regional.” 
(D) “Meu olhar recai sobre esse mecanismo [...] que causa 

o sequestro do gosto...” 
(E) “...cuja produção e distribuição de massa têm o carimbo 

de Hollywood.” 
 
QUESTÃO 09 

Assinale a alternativa INCORRETA quanto à função 
textual das expressões destacadas. 

(A) “Na verdade, a procura pelo vinho perfeito pode ser 
comparada à busca pelo amor verdadeiro.” (introduz 
comentário) 

(B) “Países como a China, Japão, Malásia, Índia, Brasil e 
Estados Unidos oferecem milhões...” (introduz 
exemplos) 

(C) “A distribuição passou a ser dominada pela grande 
indústria ou por pequenos produtores...” (introduz 
alternância) 

(D) “Cresceram mercados em todos os cantos, sobretudo 
fora da Europa.” (realça uma expressão) 

(E) “...aconteceu com o cinema, cuja produção e 
distribuição de massa têm o carimbo...” (introduz lugar) 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 
“É importante lembrar que existem grandes 
vinícolas, que oferecem milhões de garrafas por 
ano e fabricam produtos que são maravilhosos. 
Assim como  nem todas as vinícolas pequenas são 
autênticas.” 

 
A expressão destacada 

(A) propõe uma justificativa para a existência de grandes 
vinícolas. 

(B) introduz uma causa para a produção de vinhos de má 
qualidade. 

(C) estabelece uma comparação entre grandes e pequenas 
vinícolas. 

(D) introduz uma consequência da má produção de vinhos 
no Brasil. 

(E) introduz uma condição para que se produza bons 
vinhos no Brasil. 

 

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO 

 
QUESTÃO 11 
 De acordo com a Constituição Federal, os 

servidores titulares de cargos efetivos serão 
aposentados compulsoriamente 

(A) aos sessenta e cinco anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição. 

(B) aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição. 

(C) aos setenta anos de idade, se homem e aos sessenta e 
cinco de idade, se mulher, sendo que em ambos os 
casos, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. 

(D) aos setenta anos de idade, com proventos integrais. 
(E) aos sessenta e cinco anos de idade, com proventos 

integrais. 
 
QUESTÃO 12 
 De acordo com a Constituição Federal, é direito do 

trabalhador urbano a remuneração do serviço 
extraordinário superior, no mínimo, 

(A) em dez por cento à do normal. 
(B) em vinte por cento à do normal. 
(C) em trinta por cento à do normal. 
(D) em quarenta por cento à do normal. 
(E) em cinquenta por cento à do normal. 
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QUESTÃO 13 
 De acordo com a Constituição Federal, no que se 

refere aos direitos e garantias fundamentais, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 
I. É livre a locomoção no território nacional em 

tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos 
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele 
sair com seus bens. 

 
II. A sucessão de bens de estrangeiros situados 

no País será regulada pela lei brasileira em 
benefício do cônjuge ou dos filhos 
brasileiros, sempre que não lhes seja mais 
favorável a lei pessoal do "de cujus". 

 
III. Todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, 
que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado 

 
IV. A pequena propriedade rural, assim definida 

em lei, desde que trabalhada pela família, não 
será objeto de penhora para pagamento de 
débitos decorrentes de sua atividade 
produtiva. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 14 
 De acordo com as disposições da Constituição 

Federal, o servidor público da administração direta, 
autárquica e fundacional, investido no mandato de 
Prefeito, 

(A) havendo compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem 
prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 

(B) será afastado do cargo, emprego ou função, mas 
poderá receber cumulativamente as remunerações. 

(C) será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração. 

(D) deverá ser exonerado do cargo, emprego ou função. 
(E) deverá ser demitido do cargo emprego ou função. 
 
QUESTÃO 15 
 Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 

requisito ou elemento do ato administrativo. 
(A) Forma. 
(B) Objeto. 
(C) Finalidade. 
(D) Motivo. 
(E) Imperatividade. 
 
QUESTÃO 16 
 De acordo com a Lei 8.080/90, assinale a alternativa 

que NÃO apresenta um campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

(A) A execução de ações de vigilância sanitária. 
(B) A execução de ações de vigilância epidemiológica. 
(C) A execução de ações de saúde do trabalhador. 
(D) A execução de ações da previdência social. 
(E) A execução de ações de assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica. 

QUESTÃO 17 
 De acordo com a Lei 8.142/90, acerca das 

características do Conselho de Saúde, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) Tem caráter permanente.  
(B) Tem caráter deliberativo. 
(C) É um órgão colegiado composto por representantes do 

governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde 
e usuários. 

(D) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação 
dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação 
de saúde e propor as diretrizes para a formulação da 
política de saúde nos níveis correspondentes. 

(E) Atua na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo 
chefe do poder legalmente constituído em cada esfera 
do governo. 

 
QUESTÃO 18 
 De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais  de São José dos Pinhais (Lei Municipal 
Nº 525/2004), no que se refere ao estágio probatório, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O exercício em outro cargo público exime o servidor do 
cumprimento do estágio probatório no novo cargo. 

(B) O servidor nomeado para o cargo efetivo ficará sujeito a 
estágio probatório,com duração de 03 (três) anos de 
efetivo exercício do cargo. 

(C) O processo de avaliação do estágio probatório será 
desencadeado (01) uma vez ao ano para os servidores 
do Quadro Geral e 02 (duas) vezes para os servidores 
do Quadro do Magistério. 

(D) É assegurado ao servidor em estágio probatório 
recorrer de sua avaliação,no prazo de 05 (cinco) dias, a 
partir da ciência, à comissão designada para este fim, a 
qual deliberará no prazo de 05 (cinco) dias. 

(E) O servidor em estágio probatório poderá ser designado 
para exercer função gratificada de direção, chefia e 
assessoramento, sem interrupção do curso do estágio 
probatório, desde que as atividades desenvolvidas no 
exercício da respectiva função sejam semelhantes, 
correlatas ou complementares às funções originárias do 
seu cargo efetivo. 

 
QUESTÃO 19 
 De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal 
Nº 525/2004), a reinvestidura do servidor efetivo 
demitido, quando invalidada a sua demissão por 
sentença judicial, com ressarcimento de todas as 
vantagens, devidamente corrigidas com os 
acréscimos de Lei, é denominada de  

(A) Reversão.  
(B) Provimento.  
(C) Reintegração.  
(D) Reaproveitamento.   
(E) Disponibilidade.  
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QUESTÃO 20 
 De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal 
Nº 525/2004), ao servidor público é proibido 

(A) quando em exercício de atividades específicas do 
magistério, participar do Conselho Escolar. 

(B) participar da gerência ou administração de empresa, 
qualquer que seja sua finalidade. 

(C) representar em defesa de direitos ou contra a 
ilegalidade ou abuso do poder. 

(D) guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de 
natureza reservada do órgão que tenha conhecimento 
em razão do cargo ou função. 

(E) levar ao conhecimento da autoridade superior as 
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21 

As técnicas de higienização das mãos (lavagem das 
mãos) podem variar,dependendo do objetivo ao 
qual se destinam. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente a finalidade e a duração do 
procedimento de lavagem simples das mãos. 

(A) Promover a remoção de sujidades e de 
microrganismos, reduzindo a carga microbiana das 
mãos, com auxílio de um anti-séptico. A duração deve 
ser de 10 a 20 segundos. 

(B) Eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a 
microbiota residente, além de proporcionar efeito 
residual na pele do profissional. Duração de 30 
segundos a 2 minutos. 

(C) Eliminar a microbiota transitória e residente, com auxílio 
de um sabonete líquido com base de glicerina para 
evitar o ressecamento da pele e possível porta de 
entrada de microorganismos patogênicos. Duração de 
30 a 50 segundos. 

(D) Remover os microrganismos que colonizam as 
camadas superficiais da pele, assim como o suor, a 
oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade 
propícia à permanência e à proliferação de 
microrganismos. Duração do procedimento: de 40 a 60 
segundos. 

(E) Higienização das mãos com PVPI degermante com o 
objetivo de remover a microbiota residente, mas não a 
transitória para menor chance de infecção cruzada por 
contato. Duração do procedimento: de 1 a 2 minutos. 

 
QUESTÃO 22 

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

 
(   ) A utilização de gel alcoólico a 70% ou de 

solução alcoólica a 70% com 1-3% de 
glicerina pode substituir a higienização com 
água e sabão quando as mãos não estiverem 
visivelmente sujas. 

(   ) Para evitar ressecamento e dermatites,os 
profissionais de saúde não devem higienizar 
as mãos com água e sabão imediatamente 
antes ou depois de usar uma preparação 
alcoólica. 

(   ) Depois de higienizar as mãos com 
preparação alcoólica, é recomendado secar 
completamente as mãos com papel toalha 
friccionando vigorosamente. 

(   ) A antissepsia cirúrgica das mãos deve ser 
realizada com antisséptico tópico e a duração 

deve ser de no máximo 2 minutos para a 
primeira cirurgia . 

(A) V – V – V – F. 
(B) F – V – F – V. 
(C) V – V – V – F. 
(D) F – F – F – V. 
(E)  V – V – F – F. 
 
QUESTÃO 23 

Biossegurança é um conjunto de procedimentos, 
ações, técnicas, metodologias, equipamentos e 
dispositivos capazes de eliminar ou minimizar 
riscos inerentes às atividades de pesquisa, 
produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e 
prestação de serviços, que podem comprometer a 
saúde ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. 
Diante dos esclarecimentos sobre Biossegurança 
relacione as colunas e assinale a alternativa com a 
sequência correta.   
1. Risco Ergonômico. 
2. Risco Físico. 
3. Risco Químico. 
4. Risco Biológico. 
 
(   ) Formas de energia a que possam estar 

expostos os trabalhadores, tais como: ruído, 
vibrações, pressões anormais, temperaturas 
extremas. 

(   ) Bactérias, fungos, parasitos, vírus, entre 
outros. 

(   ) Qualquer fator que possa interferir nas 
características psicofisiológicas do 
trabalhador causando desconforto ou 
afetando sua saúde. 

(   ) Substâncias, compostas ou produtos que 
possam penetrar no organismo pela via 
respiratória, nas formas de poeiras, fumos, 
névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, 
pela natureza da atividade de exposição, 
possam ter contato ou ser absorvido pelo 
organismo através da pele ou por ingestão. 

(A) 2 – 4 – 1 – 3. 
(B) 4 – 1 – 2 – 3. 
(C) 3 – 4 – 2 – 1. 
(D) 1 – 2 – 3 – 4. 
(E) 2 – 1 – 3 – 4. 
 
QUESTÃO 24 

Em relação ao processo de Esterilização assinale a 
alternativa correta. 

(A) A radiação é uma alternativa na esterilização de artigos 
termossensíveis, por atuar em altas temperaturas e por 
ser largamente utilizada nos serviços de saúde. 

(B) O agente químico mais utilizado na esterilização é o 
glutaraldeído a 2% por um período de exposição de 8 a 
12 horas dependendo da formulação química. 

(C) O álcool a 90% é um agente químico que está sendo 
utilizado comoesterilizante para alguns materiais 
termossensíveis como, por exemplo, os cateteres. 

(D) A esterilização pelo calor úmido é feita em estufas 
elétricas equipadas com termostato e ventilador, a fim 
de promover um aquecimento mais rápido, controlado e 
uniforme dentro da câmara. 

(E) O método de esterilização mais utilizado nos serviços 
de saúde é de calor seco em autoclave com 
temperatura de 121°c por 12 minutos. 
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QUESTÃO 25 
O padrão respiratório de uma pessoa pode sofrer 
alterações fisiológicas em algumas situações, como 
na realização de esforços físicos, estresse 
emocional ou durante o choro. O tipo de respiração 
que se caracteriza por aumento gradual na 
profundidade das respirações seguido de 
decréscimo gradual dessa profundidade com 
período de apneia subsequente é chamado de 

(A) Respiração estertorosa. 
(B) Respiração de Kussmaul. 
(C) Taquipneia. 
(D) Bradpneia. 
(E) Respiração de CheyneStokes. 
 
QUESTÃO 26 

Em relação aos distúrbios urinários assinale a 
alternativa correta. 

(A) A poliúria refere-se ao aumento da frequência de 
micção habitual, porém com volumes menores e mais 
concentrados de urina. 

(B) A pneumatúria é o gotejamento prolongado ou 
eliminação de urina do meato uretral depois de 
terminada e micção. 

(C) Oligúria é o aumento do volume de urina e é 
demonstrada no paciente portador de doença renal 
crônica e diabetes insipidus. 

(D) Nictúria é o termo utilizado para a sensação de bexiga 
cheia mesmo após a micção e pode indicar retenção 
urinária. 

(E) Anúria é definida com ausência de débito urinário 
(inferior a 50ml/24h) e indica grave disfunção renal. 

 
QUESTÃO 27 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
frase abaixo. 

 
O ______________ é o tipo mais comum de choque 
distributivo, sendo provocado pela infecção 
disseminada. Tipicamente ocorre em duas fases: 
________________________ e 
_____________________. 

(A) Choque séptico / hiperdinâmica / hipodinâmica 
(B) Choque neurogêncico / vasoconstrição / vasodilatação 
(C) Choque anafilático/ vasoconstrição / vasodilatação 
(D) Choque cardiogênico / hiporresponsiva / 

hiperrresponsiva 
(E) Choque anafilático / vasodilatação / hipodinâmica 
 
QUESTÃO 28 

São fatores de risco cirúrgico os itens listados 
abaixo, EXCETO 

(A) obesidade 
(B) eutrofia 
(C) idade avançada 
(D) alcoolismo 
(E) diabetes Mellitus 
 
QUESTÃO 29 

As complicações pós-operatórias constituem um 
risco inerente ao procedimento cirúrgico. Em 
relação a estas complicações, analise as assertivas 
e assinale a alternativa que apresenta a(s) 
correta(s). 

 
I. As infecções nas incisões cirúrgicas 

constituem uma importante causa de 
infecção hospitalar, pode ser limitada ao sítio 
cirúrgico ou afetar o indivíduo a nível 
sistêmico. 

 

II. A presença de infecção do sítio cirúrgico está 
limitada à contaminação da ferida pelas mãos 
dos profissionais de saúde, sendo esta a 
única via de transmissão de 
microorganismos responsáveis pelas 
infecções incisionais. 

 
III. Os curativos oclusivos secos devem ser 

evitados em feridas por primeira intenção, 
sendo úteis para feridas abertas limpas e 
com tecido de granulação. 

 
IV. A deiscência da incisão cirúrgica é mais 

frequente em indivíduos submetidos à 
cirurgia abdominal e pode estar relacionada a 
diversos fatores como: suturas inadequadas, 
infecção, desnutrição, diabetes mellitus entre 
outros.  

 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) Apenas IV. 
 
QUESTÃO 30 

Queimaduras e úlceras são exemplos de feridas 
que podem permanecer abertas para cicatrizar de 
forma espontânea. Este tipo de cicatrização é 
chamado de 

(A) cicatrização por primeira intenção. 
(B) cicatrização por segunda intenção. 
(C) cicatrização disforme. 
(D) cicatrização por formação de fibrina. 
(E) cicatrização por intenção indeterminada. 
 
QUESTÃO 31 

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
apresenta a(s) correta(s). São 
recomendações/precauções para a administração 
de medicação por via Intravenosa: 

 
I. verificar o tempo de permanência do cateter. 

Para a infusão de vesicantes é aconselhável 
que o cateter tenha sido inserido há 24 horas 
ou menos. 

 
II. padronizar a mesma diluição para todos os 

medicamentos com a finalidade de evitar o 
aumento do volume circulante de líquidos no 
paciente. 

 
III. observar a reação do paciente ao 

medicamento. Ficar alerta para os efeitos 
colaterais como anafilaxia, angústia 
respiratória, taquicardia , bradicardia e 
convulsões. 

 
IV. quando houver prescrição de mais de um 

medicamento IV no mesmo horário é 
recomendado diluir todos os medicamentos 
em uma única seringa com água destilada ou 
solução fisiológica. 

 
(A) Apenas II e III. 
(B) Apenas I, II e IV. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I e III. 
(E)  I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 32 
Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
apresenta a(s) correta(s). De acordo com o Código 
de Ética dos profissionais de Enfermagem, 
constituem-se deveres e responsabilidades dos 
profissionais: 

 
I. comunicar ao COREN e aos órgãos 

competentes fatos que infrinjam dispositivos 
legais e que possam prejudicar o exercício 
profissional. 

 
II. registrar no Prontuário do Paciente as 

informações inerentes e indispensáveis ao 
processo de cuidar. 

 
III. apor o número e categoria de inscrição no 

Conselho Regional de Enfermagem em 
assinatura, quando no exercício profissional. 

 
IV. recusar-se a executar atividades que não 

sejam de sua competência legal. 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D)  I, II, III e IV. 
(E) Apenas IV. 
 
QUESTÃO 33 

Em relação à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC), assinale a alternativa correta. 

(A) É uma infecção ou inflamação nos pulmões. Ela pode 
ser causada por vários microorganismos diferentes, 
incluindo vírus, bactérias, parasitas ou fungos. 

(B) Independente do estágio da doença é recomendado a 
atividade física moderada, de preferência aeróbica para 
aumentar a complacência pulmonar. 

(C) A principal causa do DPOC é o uso indiscriminado de 
antimicrobianos que predispõe ao surgimento de 
infecções e destruição aoveolar. 

(D) A DPOC surge em doentes com bronquite crônica e 
enfisema pulmonar, caracteriza-se por limitação crônica 
ao fluxo aéreo e diminuição dos débitos expiratórios. 

(E) O tratamento baseia-se em controle nutricional, 
atividade física adequada e uso preventivo de 
broncoconstrictores. 

 
QUESTÃO 34 

O Diabetes Mellitus é uma das mais frequentes 
doenças do sistema endócrino. Em relação às 
complicações agudas e tardias do Diabetes, 
relacione as colunas e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
1. Complicação Aguda. 
2. Complicação Tardia. 
 
(   ) Hipoglicemia. 
(   ) Cetoacidose Diabética. 
(   ) Neuropatia Diabética. 
(   ) Retinopatia Diabética. 
(   ) Doenças Cardiovasculares. 

(A) 1 – 1 – 1 – 2 – 2. 
(B) 1 – 1 – 2 – 2 – 2. 
(C) 2 – 2 – 1 – 1 – 2. 
(D) 1 – 2 – 1 – 2 – 1. 
(E) 2 – 1 – 2 – 1 – 2. 
 
 
 

QUESTÃO 35 
Dentre os instrumentais cirúrgicos descritos 
abaixo, assinale aquele que representa um 
instrumental de Diérese. 

(A) Pinça Kelly. 
(B) Aspirador. 
(C) Afastador de Farabeuf. 
(D) Pinça Mixter. 
(E) Tesoura de Mayo. 
 
QUESTÃO 36 

A cirurgia realizada com a finalidade de extração de 
fragmentos de tecidos para exames como a biópsia 
é denominada de 

(A) cirurgia paliativa. 
(B) cirurgia eletiva. 
(C) cirurgia diagnóstica. 
(D) cirurgia radical. 
(E) cirurgia plástica. 
 
QUESTÃO 37 

São considerações importantes acerca das 
Anotações de Enfermagem os itens descritos 
abaixo, EXCETO 

(A) devem conter dados referentes ao exame físico do 
paciente, com aprofundamento científico descrito pelo 
auxiliar de enfermagem. 

(B) devem ser precedidas de data e hora, conter assinatura 
e identificação do profissional ao final de cada registro. 

(C) devem ser legíveis, completas, claras, concisas, 
objetivas, pontuais e cronológicas. 

(D) devem priorizar a descrição de características, como 
tamanho mensurado, quantidade, coloração e forma 

(E) devem ser registradas após o cuidado prestado, 
orientação fornecida ou informação obtida. 

 
QUESTÃO 38 

No que diz respeito as intervenções de Enfermagem 
relacionadas ao sistema respiratório no período 
Pós-operatório Imediato, informe se é verdadeiro (v) 
ou falso (F) falso o que se afirma abaixo e, em 
seguida, assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 
(   ) Manter rigorosamente posição de 

trendelenburg com o objetivo de diminuir o 
risco de pneumonia aspirativa. 

(   ) Observar função respiratória: expansibilidade 
pulmonar, alterações na frequência, ritmo e 
profundidade da respiração. 

(   ) Estimular o paciente a tossir de forma eficaz, 
quando necessário. 

(   ) Manter cabeceira elevada 30 graus, se não 
houver contra-indicação. 

(   ) Realizar aspiração das vias aéreas a cada 20 
minutos. 

(A) F – V – V – V – F. 
(B) V – V – V – F – F. 
(C) F – V – F – V – V. 
(D) V – F – F – F – F. 
(E) V – F – V – V – V. 
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QUESTÃO 39 
Em relação à Oxigenoterapia, assinale a alternativa 
correta. 

(A) A oxigenoterapia e a administração de O2 em uma 
concentração igual a encontrada na atmosfera 
ambiental. 

(B) A alteração na frequência ou no padrão respiratório do 
paciente não deve ser considerado para indicação da 
oxigenoterapia uma vez que esta só é realizada quando 
ocorre diminuição de O2 no sangue. 

(C) A hipoxemia é o termo utilizado para designar a 
diminuição do suprimento de O2  nos tecidos, e ocorre 
posteriormente ao quadro de hipóxia. 

(D) A toxicidade pelo O2 pode acontecer quando uma 
concentração elevada (maior que 50%) é administrada 
por um período prolongado (maior que 48 horas). 

(E) A cânula nasal é utilizada quando o paciente necessita 
de altas concentrações de O2 por ser a forma mais 
precisa de terapia. 

 
QUESTÃO 40 

Uma das complicações graves da doença hepática 
que ocorre com a insuficiência hepática profunda e 
pode resultar do acúmulo de amônia e de outros 
metabólitos tóxicos no sangue é chamado de 

(A) Icterícia. 
(B) Disfunção biliar. 
(C) Encefalopatia hepática. 
(D) Asterixe. 
(E) Hipertensão porta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




