
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
 São sintomas gerais dos acidentes por ofídios 

venenosos, EXCETO 
(A) pulso fraco. 
(B) náuseas e vômitos. 
(C) perturbações visuais. 
(D) rápido enfraquecimento. 
(E) pulso forte. 
 
QUESTÃO 22 
 Além do trauma físico causado pelas mordeduras 

de animais, deve-se ter a preocupação com as 
doenças infecciosas que podem ser transmitidas. 
Estas podem ser causadas por bactérias, fungos, 
vírus dentre outros agentes biológicos. Em relação 
ao enunciado, relacione as colunas e, a seguir, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 
Patologia 
1. Leptospirose. 
2. Brucelose. 
3. Esporotricose. 
 
Animal 
(   ) Cão. 
(   ) Gato e rato. 
(   ) Gato. 

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

QUESTÃO 23 
 Sabemos que o frio também pode causar 

queimaduras e lesões nas partes do corpo 
expostas por muito tempo a baixas temperaturas 
ou umidade excessiva. A exposição a temperaturas 
no ponto de congelamento ou abaixo deste, ou 
mesmo ao frio extremo, ainda que por curto 
período de tempo, pode causar geladuras. Em 
relação ao enunciado, informe se é (V) verdadeiro 
ou (F) falso o que se afirma abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 
(   ) Lesões pelo frio dependem da temperatura, 

da umidade relativa do ar e da velocidade 
do vento. 

(   ) Dependendo do tipo de exposição ao frio, 
podem ocorrer úlceras e hipotermia 
sistêmica. 

(   ) As lesões causadas pelo frio são indolores. 
(   ) Há risco de infecção grave no 

descongelamento de uma área corporal 
lesada.  

(A) V – V – V – F. 
(B) V – V – F – V. 
(C) F – V – F – V. 
(D) F – F – F – V. 
(E) V – F – V – F. 
 
QUESTÃO 24 
 Em relação às queimaduras de primeiro, segundo e 

terceiro graus, assinale a alternativa correta. 
(A) A queimadura de 2º grau tem como causa a luz solar 

ou chamuscação pouco intensa, atinge a epiderme, 
apresenta como coloração o eritema, o enchimento 
capilar está presente e apresenta sensação dolorosa. 

(B) A queimadura de 1º grau tem como causa a 
chamuscação ou líquidos ferventes, atinge a epiderme 
e derme, apresenta como coloração o eritema e 
bolhas, o enchimento capilar está presente e 
apresenta sensação dolorosa. 

(C) A queimadura de 3º grau tem como causa a chama 
direta, atinge geralmente todas as camadas, apresenta 
coloração branca, preta ou marrom, o enchimento 
capilar está ausente e apresenta sensação de pouca 
dor, anestesiada. 

(D) A queimadura de 2º grau tem como causa a chama 
direta, atinge geralmente todas as camadas, apresenta 
coloração branca, preta ou marrom, o enchimento 
capilar está ausente e apresenta sensação de pouca 
dor, anestesiada. 

(E) A queimadura de 3º grau tem como causa a luz solar, 
atinge geralmente todas as camadas, apresenta 
coloração branca, preta ou marrom, o enchimento 
capilar está presente e apresenta sensação de pouca 
dor, anestesiada.  
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QUESTÃO 25 
 O alcoolismo agudo é o estado provocado pelo 

efeito tóxico resultante da excessiva ingestão de 
álcool etílico contido nas bebidas alcoólicas. O 
estado de alcoolismo agudo deixa a pessoa com 
um comportamento geralmente violento; anormal, 
em relação a seu estado de sobriedade; agressivo; 
confuso; agitado e instável. Em relação ao 
alcoolismo, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Além do odor característico de bebida alcoólica, 
poderemos identificar como sinais e sintomas: 
dificuldade de falar, descoordenação motora, tontura, 
sonolência e andar cambaleante. 

(B) Os sinais e sintomas mais comuns podem se 
intensificar para um quadro de diminuição dos 
movimentos do corpo ou de ausência total dos 
movimentos; náusea ou vômito; estupor alcoólico e 
coma. 

(C) Na fase posterior aos efeitos do álcool poderá ocorrer 
um quadro de delirium tremens com agitação, 
irritabilidade e insônia; fortes dores de cabeça; 
zumbidos; náuseas; visão turva e raciocínio lento. 

(D) Deve-se ter a preocupação de afastar a vítima de 
locais potencialmente perigosos e de afastar dela 
objetos que possam causar-lhe danos, ou a outras 
pessoas. A vítima deve ser tratada com respeito e 
paciência, seja qual for seu comportamento. 

(E) Durante o atendimento ao paciente alcoolizado, há a 
necessidade de ser firme e decidido nas atitudes a 
serem tomadas; discutir com o paciente, se 
necessário, e usar sempre a contenção física e 
química para contê-lo e protegê-lo. 

 
QUESTÃO 26 
 Em relação ao edema agudo de pulmão (EAP), 

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

 
(   ) Problemas do coração, como 

cardiomiopatia (doença do músculo do 
coração), infarto agudo do miocárdio ou 
problemas nas válvulas do coração, que 
determinam uma fraqueza no bombeamento 
do sangue pelo coração, estão entre as 
principais causas do edema pulmonar. 

(   ) Outra alteração que leva ao edema 
pulmonar é a diminuição de proteínas 
circulantes no sangue, seja por problema 
nos rins ou no fígado. Quando o nível de 
proteína no sangue diminui, há uma 
tendência de acúmulo de líquidos nos 
pulmões. 

(   ) São sintomas do EAP: Alteração nos 
movimentos respiratórios - os movimentos 
são bastante exagerados, encurtamento da 
respiração (falta de ar), que normalmente 
piora com as atividades ou quando a 
pessoa deitam-se com a cabeceira baixa e 
dificuldade em respirar – diminuição na 
intensidade da respiração (bradipneia). 

(A) V – V – V. 
(B) F – V – F. 
(C) V – F – V. 
(D) V – V – F. 
(E) F – F – F. 
 
QUESTÃO 27 
 Existem hemorragias que nem sempre são 

decorrentes de traumatismos. São as hemorragias 
provocadas por problemas clínicos. Em relação às 

hemorragias, relacione as colunas e, a seguir, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 
1. Epistaxe. 
2. Hemoptise. 
3. Hematêmese. 
4. Metrorragia. 
5. Otorragia. 
 
(   ) É a perda anormal de sangue pela vagina. 
(   ) É o sangue que sai pelo conduto auditivo 

externo. 
(   ) É a perda de sangue através de vômito de 

origem gástrica ou esofagiana. 
(   ) É a perda de sangue pelo nariz. 
(   ) É a perda de sangue que vem dos pulmões, 

através das vias respiratórias. 
(A) 1 – 5 – 2 – 4 – 3. 
(B) 2 – 4 – 3 – 5 – 1. 
(C) 3 – 2 – 4 – 5 – 1. 
(D) 4 – 3 – 2 – 1 – 5. 
(E) 4 – 5 – 3 – 1 – 2. 
 
QUESTÃO 28 
 Em relação às vacinas, relacione as colunas e, a 

seguir, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
1. Vacina oral rotavírus humano.  
2. Vacina oral contra poliomielite.  
3. Vacina contra sarampo, caxumba e rubéola.  
4. Vacina contra febre amarela. 
 
(   ) Administrar duas doses. A primeira dose 

aos 12 meses de idade e a segunda dose 
deve ser administrada aos 4 (quatro) anos 
de idade. 

(   ) Administrar aos 9 (nove) meses de idade. 
Durante surtos, antecipar a idade para 6 
(seis) meses. 

(   ) Administrar duas doses seguindo 
rigorosamente os limites de faixa 
etária: primeira dose: 1 mês e 15 dias a 3 
meses e 7 dias e segunda dose: 3 meses e 7 
dias a 5 meses e 15 dias. 

(   ) Administrar três doses (2, 4 e 6 meses). 
Manter o intervalo entre as doses de 60 dias 
e, mínimo de 30 dias. 

(A) 3 – 4 – 1 – 2. 
(B) 3 – 4 – 2 – 1. 
(C) 4 – 2 – 3 – 1. 
(D) 2 – 3 – 1 – 4. 
(E) 1 – 4 – 2 – 3. 
 
QUESTÃO 29 
 Assinale a alternativa que apresenta o nome da 

vacina que possui como evolução da reação 
vacinal: nódulo local que evolui para pústula, 
seguida de crosta e úlcera, com duração habitual 
de seis a 10 semanas, dando origem quase sempre 
a pequena cicatriz. Durante a fase de úlcera, pode 
haver o aparecimento de secreção. 

(A) Vacina contra difteria e tétano (vacina dupla 
bacteriana). 

(B) Vacina contra tuberculose (BCG). 
(C) Vacina contra hepatite B. 
(D) Vacina oral contra poliomielite (VOP). 
(E) Vacina contra tétano. 
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QUESTÃO 30 
 Os refrigeradores ou geladeiras são equipamentos 

de uso doméstico que na Rede de Frio são 
destinados à estocagem de imunobiológicos em 
temperaturas positivas a +2ºC, devendo para isto 
estar regulados para funcionar nesta faixa de 
temperatura. Em relação aos cuidados básicos dos 
refrigeradores ou geladeiras, informe se é (V) 
verdadeiro ou (F) falso o que se afirma abaixo e, 
em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
(   ) Fazer a leitura da temperatura diariamente, 

apenas no início da jornada de trabalho e 
anotar no formulário de controle diário de 
temperatura. 

(   ) Manter afixado na porta aviso para que esta 
não seja aberta fora do horário de retirada 
e/ou guarda das vacinas. 

(   ) Usar tomada exclusiva para cada geladeira, 
se houver mais de uma. 

(   ) Instalá-la em local arejado, distante de fonte 
de calor, sem incidência de luz solar direta, 
em ambiente climatizado, bem nivelada e 
junto à parede. 

(   ) Fazer o degelo a cada 15 dias ou quando a 
camada de gelo for superior a 0,5cm. 

(A) V – F – V – F – F. 
(B) F – F – V – V – V. 
(C) F – V – V – F – V. 
(D) V – V – V – F – F. 
(E) F – V – V – V – F. 
 
QUESTÃO 31 
 Em relação à organização interna da geladeira, é 

correto afirmar que 
(A) na primeira prateleira devem ser armazenadas as 

vacinas que podem ser submetidas à temperatura 
negativa (contra poliomielite, sarampo, febre amarela) 
empilhadas nas próprias embalagens (caixas), tendo-
se o cuidado de deixar um espaço entre as pilhas, 
permitindo a circulação de ar entre as caixas. 

(B) na primeira prateleira devem ser armazenadas as 
vacinas que não podem ser submetidas à temperatura 
negativa (dT, DTP, Hepatite B, Hib, influenza, TT, 
BCG, Pneumococo, pólio inativada) e, portanto, devem 
ser armazenadas em temperatura a +2ºC, empilhadas 
nas próprias embalagens (caixas), tendo-se o cuidado 
de deixar um espaço entre as pilhas permitindo a 
circulação de ar entre as caixas. 

(C) na última prateleira, no centro, colocar termômetro de 
máxima e mínima na posição vertical (em pé). 

(D) na primeira prateleira pode-se colocar caixas com 
soros ou com as vacinas de conservação a +2ºC, 
empilhadas nas próprias embalagens (caixas), tendo-
se o cuidado de deixar um espaço entre as pilhas, 
permitindo a circulação de ar entre as caixas. 

(E) na última prateleira devem ser armazenadas as 
vacinas que podem ser submetidas à temperatura 
negativa (contra poliomielite, sarampo, febre amarela) 
empilhadas nas próprias embalagens (caixas), tendo-
se o cuidado de deixar um espaço entre as pilhas, 
permitindo a circulação de ar entre as caixas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 
 As técnicas de higienização das mãos podem 

variar, dependendo do objetivo ao qual se 
destinam. Assinale a alternativa que apresenta a 
técnica que remove 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 e que tem duração 
de 40 a 60 segundos.  

(A) Anti-sepsia cirúrgica simples das mãos.  
(B) Higienização anti-séptica das mãos. 
(C) Fricção de anti-séptico nas mãos. 
(D) Anti-sepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das 

mãos. 
(E) Higienização simples das mãos. 
 
QUESTÃO 33 
 Para impactar sobre os diversos fatores que 

interferem nas ações de controle dos cânceres do 
colo do útero e da mama, é importante que a 
atenção às mulheres esteja pautada em uma 
equipe multiprofissional e com prática 
interdisciplinar. Portanto, são funções do técnico 
de enfermagem na atenção à mulher, EXCETO 

(A) realizar atenção integral às mulheres. 
(B) realizar coleta de exame preventivo, observadas as 

disposições legais da profissão. 
(C) realizar atenção domiciliar, quando necessário. 
(D) supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS e da 

equipe de enfermagem. 
(E) manter a disponibilidade de suprimentos para a 

realização do exame do colo do útero. 
 
QUESTÃO 34 
 Em relação às dificuldades com o aleitamento no 

período puerperal, analise as assertivas e, em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta as 
corretas. 

 
I. Habitualmente, as fissuras ocorrem quando 

a amamentação é praticada com o bebê 
posicionado errado ou quando a pega está 
incorreta.  

 
II. Recomenda-se tratar as fissuras com o leite 

materno do fim das mamadas, banho de sol 
e correção da posição e da pega. 

 
III. Para evitar ingurgitamento, a pega e a 

posição para amamentação devem estar 
adequadas e, quando houver produção de 
leite superior à demanda, as mamas jamais 
deverão ser ordenhadas. 

 
IV. Sempre que a mama estiver ingurgitada, a 

expressão manual do leite deve ser 
realizada para facilitar a pega e evitar 
fissuras. O ingurgitamento mamário é 
transitório e desaparece entre 24 e 48 horas. 

 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) I, II, III e IV. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas III e IV. 
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QUESTÃO 35 
 A eclampsia, caracterizada por hipertensão e 

proteinúria, constitui-se em emergência e a 
paciente deve ser transferida o mais rápido 
possível para o hospital de referência. Enquanto se 
procede a transferência, devem-se tomar algumas 
providências: medidas gerais, terapia 
anticonvulsivante e antihipertensiva. Sobre as 
condutas utilizadas no caso de eclampsia, informe 
se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Manutenção das vias aéreas livres para 

reduzir o risco de aspiração. 
(   ) Sondagem vesical de demora. 
(   ) Punção venosa em veia calibrosa. 
(   ) Terapia anticonvulsivante com o sulfato 

ferroso. 
(A) V – V – F – F. 
(B) V – V – V – F. 
(C) V – F – V – F. 
(D) F – V – F – V. 
(E) F – F – V – V. 
 
QUESTÃO 36 
 A osteoporose, comum no climatério, vem 

despontando nas últimas décadas como um 
importante problema de saúde pública, 
principalmente em mulheres. A alimentação tem 
papel fundamental para prevenção e controle da 
osteoporose, sendo possível recomendar 
individualmente a complementação alimentar de 
alguns nutrientes. Relacione as colunas e assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
1. Magnésio. 
2. Zinco. 
3. Vitamina C. 
4. Vitamina D. 
 
(   ) Regula o metabolismo do cálcio e a 

calcificação óssea normal. Fontes: Carne 
vermelha, frango, peixe, queijos, leite, 
manteiga, ovos.  

(   ) Manutenção do colágeno e tecido 
conjuntivo (ossos, cartilagem, pele, dentes). 
Fontes: Acerola, caju, goiaba, kiwi, laranja, 
pimentão, verduras em geral. 

(   ) Age no crescimento ósseo e protege contra 
a perda de massa óssea. Fontes: Farelo de 
trigo, carne vermelha, peixes, mariscos, 
gema de ovo, cereais integrais, espinafre, 
nozes, semente de girassol.  

(   ) Sua deficiência pode estimular o aumento 
da pressão, arritmias e a fadiga. Fontes: 
Tofú (queijo de soja), gérmen de trigo, frutas 
secas, cereais integrais (aveia), lentilha, 
ervilha, amêndoas, arroz integral, espinafre, 
abobrinha, verduras. 

(A) 1 – 2 – 3 – 4. 
(B) 2 – 3 – 1 – 4. 
(C) 3 – 4 – 2 – 1. 
(D) 4 – 3 – 1 – 2. 
(E) 4 – 3 – 2 – 1. 
 
QUESTÃO 37 
 Com o objetivo de orientar o fluxo de pessoas, 

materiais, equipamentos e de necessidades de 
limpeza as áreas hospitalares são classificadas 
conforme o risco potencial de contaminação. Em 

relação as áreas hospitalares, relacione as colunas 
e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 
1. Área crítica. 
2. Áreas semi-críticas. 
3. Áreas não críticas. 
 
(   ) São todas aquelas áreas hospitalares não 

ocupadas por pacientes e onde não se 
realizam procedimentos de risco. Exemplos: 
áreas administrativas de uma forma geral. 

(   ) São aquelas onde existe o risco aumentado 
de transmissão de infecções, por serem 
locais onde se realizam grande volume de 
procedimentos de risco ou se encontram 
pacientes com seu sistema imunológico 
deprimido, como UTI, salas de cirurgia, 
pronto socorro, cozinha, lactário e 
lavanderia. 

(   ) São as ocupadas por pacientes com 
doenças infecciosas de baixa 
transmissibilidade e doenças não 
infecciosas, excluindo as incorporadas às 
áreas críticas, como enfermarias, quartos de 
pacientes internados, ambulatórios. 

(A) 2 – 1 – 3. 
(B) 2 – 3 – 1. 
(C) 3 – 2 – 1. 
(D) 3 – 1 – 2. 
(E) 1 – 3 – 2. 
 
QUESTÃO 38 
 Em relação aos tipos de produtos químicos 

utilizados em limpeza de superfícies fixas, informe 
se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Produtos tensoativos e detergentes são os 

produtos que contêm necessariamente em 
sua formulação tensoativos que têm a 
finalidade de limpar através da redução da 
tensão superficial (umectação), dispersão e 
suspensão da sujeira. 

(   ) Produtos alvejantes geralmente à base de 
cloro, buscam, além de algum efeito 
desinfetante, o clareamento de 
determinados pisos. 

(   ) Produtos desincrustantes e enzimáticos tem 
em sua formulação enzimas que facilitam a 
remoção de sujidades. Os produtos 
desincrustantes são mais utilizados para a 
limpeza de superfícies, e não precisam ficar 
submersos por um período de tempo. 

(   ) Produtos desinfetantes  são utilizados na 
presença de matéria orgânica visível em 
qualquer superfície e em locais e 
instalações que possam constituir risco de 
contaminação para pacientes e 
funcionários, devido presença frequente de 
descarga de excreta, secreção ou 
exsudação de material orgânico. Exemplos: 
banheiros, expurgos e qualquer local em 
que tenha ocorrido eliminação de matéria 
orgânica. 

(A) V – V – F – F. 
(B) V – V – F – V. 
(C) V – F – V – F. 
(D) F – F – V – V. 
(E) F – V – F – F. 
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QUESTÃO 39 
 A Teníase/Cisticercose é causada pela mesma 

espécie de cestódio, em fases diferentes do seu 
ciclo de vida. A Teníase é provocada pela presença 
da forma adulta da Taenia solium ou da Taenia 
saginata, no intestino delgado do homem e a 
Cisticercose é causada pela larva da Taenia solium 
nos tecidos. Em relação a esta doença, analise as 
assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta as corretas. 

 
I. A Teníase é uma parasitose intestinal que 

pode causar dores abdominais, náuseas, 
debilidade, perda de peso, flatulência, 
diarreia ou constipação.  

 
II. A infestação pode ser percebida pela 

eliminação espontânea de proglotes do 
verme, nas fezes. 

 
III. A Taenia solium é a tênia da carne bovina e 

a Taenia saginata é a da carne de porco.  
 
IV. A Cisticercose é adquirida pela ingesta de 

carne de boi ou de porco mal cozida, que 
contém as larvas. Quando o homem 
acidentalmente ingere os ovos de T. solium, 
adquire a Teníase.  

 
V. Uma das medidas de controle da doença é a 

Inspeção sanitária da carne que visa 
reduzir, ao menor nível possível, a 
comercialização ou o consumo de carne 
contaminada por cisticercos garantindo 
segurança para o consumidor. 

 
(A) Apenas I, II e V. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas I, IV e V. 
(D) Apenas II, IV e V. 
(E) Apenas III, IV e V. 
 
QUESTÃO 40 
 O atendimento à pessoa idosa, envolve entre 

outros cuidados a boa comunicação. O comunicar 
envolve, além das palavras que são expressas por 
meio da fala ou da escrita, todos os sinais 
transmitidos pelas expressões faciais, pelo corpo, 
postura corporal e distância que se mantém entre 
as pessoas; a capacidade e jeito de tocar ou 
mesmo o silêncio em uma conversa. Em relação à 
comunicação com a pessoa idosa, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) Durante a conversação, sempre utilize frases curtas e 
objetivas. 

(B) Repita a informação, quando essa for erroneamente 
interpretada, utilizando palavras diferentes e, de 
preferência, uma linguagem mais apropriada à sua 
compreensão. 

(C) Termos como “vovô”, “querido”, ou ainda, termos 
diminutivos como “bonitinho”, “lindinho”, devem ser 
utilizados na conversação. 

(D) Fale de frente, sem cobrir sua boca e, não se vire ou 
se afaste enquanto fala. 

(E) Pergunte se entendeu bem a explicação, se houve 
alguma dúvida. 
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