
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
DATA: 29/04/2012 - PERÍODO: TARDE 

EDITAL 01/2012 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa 
para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
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A Formiga e a Pomba 
 

Uma Formiga estava na margem de um rio bebendo água, e sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma 
Pomba, que estava em uma árvore, sobre a água observando tudo, arranca uma folha e a deixa cair na correnteza perto da mesma. 
Subindo na folha a Formiga flutua em segurança até a margem. Eis que pouco tempo depois, um caçador de pássaros, escondido 
pelas folhas da árvore, se prepara para apanhar a Pomba, colocando visgo no galho onde ela descansa, sem que ela perceba o 
perigo. A Formiga, percebendo sua intenção, dá-lhe uma ferroada no pé. Do susto, ele deixa cair sua armadilha de visgo, e isso dá 
chance para que a Pomba acorde e voe para longe, a salvo. 

Autor: Esopo 
 

Moral da História: Quem é grato de coração, sempre encontrará uma oportunidade para demonstrar sua gratidão. 
 
As fábulas sempre trazem uma lição de moral, responda as questões abaixo: 
 
01 - Segundo o texto assinale a alternativa que justifique a ajuda da Pomba a Formiga: 
a) A pomba esperava ser recompensada. 
b) A pomba ajudou, pois estava observando o fato, e percebeu que a Formiga correia perigo. 
c) A Formiga começou a gritar e a pedir socorro e então a Pomba se sensibilizou e resolveu ajudá-la. 
d) A Pomba devia um favor para a Formiga. 
 
02 - Os verbos desempenham uma função de ação, assinale a alternativa correspondente a ação do verbo “apanhar”, no 
texto: 
a) ser espancado: apanhar uma surra.   c) prender: apanhar um ladrão. 
b) contrair: apanhar uma moléstia.    d) agarrar, prender. 
 
03 - Na expressão “dá-lhe”, identifique nas alternativas abaixo o pronome “lhe”: 
a) pronome pessoal do caso reto.   c) pronome obliquo átonos. 
b) pronome indefinido.    d) pronome obliquo tônico. 
 
04 - Assinale a justificativa correta na concordância nominal “a salvo”: 
a) Por ser “salvo” considerado um adjetivo variável. 
b) Por ser “salvo” considerado uma preposição. 
c) A colocação está incorreta, sendo que a concordância correta seria: a salva. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - Qual a diferença entre as colocações: “Uma Formiga” e “A Formiga”: 
a) Não há diferença nenhuma. 
b) Uma é um artigo indefinido e “a” é um artigo definido. 
c) Uma Formiga é a formiga amiga e A Formiga é a conhecida. 
d) Uma Formiga abrange a classe de formigas e A Formiga é desconhecida da Pomba. 
 
06 - Assinale a alternativa em que aparecem corretamente o plural das seguintes palavras:  arrasta, afogar, margem, folha, 
intenção: 
a) arrastas, afogas, margems, folhas, intençãos.  c) arrastam, afogam, margens, folhas, intenções. 
b) arrastam, afogam, margem, folham, intensam.  d) arrastães, afogães, folhas, intençães. 
 
07 - São considerados sinônimos de “arrancar”: 
a) arrebatar, desgarrar.   c) puxar, separar. 
b) desagregar, extrair.   d) todas as alternativas anteriores. 
 
08 - As palavras recebem uma classificação em relação ao número de sílabas, assinale a alternativa que justifique a divisão 
silábica das seguintes palavras retiradas do texto: correnteza, pé, pássaro, visgo e ferroada: 
a) monossílaba, dissílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
b) trissílaba, polissílaba, monossílaba, dissílaba, trissílaba. 
c) polissílaba, monossílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
d) trissílaba, monossílaba, polissílaba, dissílaba, trissílaba. 
 
09 - Assinale a alternativa que corresponde ao antônimo da palavra nunca: 
a) jamais. 
b) sempre. 
c) nunca. 
d) amanhã. 
 
10 - Parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora parecidos na pronúncia ou na grafia, assinale 
a alternativa correta em relação a parônimos: 
a) Acender, ascender.   c) Estória, história. 
b) Estrato, extrato.   d) Nenhuma das alternativas anteriores. 



 

11 - Gabriel comprou 3 bonés e 5 cuecas por R$ 206,70. Se ele tivesse comprado 2 bonés e 2 cuecas teria pago R$ 107,80. O 
valor pago por cada boné foi: 
a) R$ 31,40.   c) R$ 35,90. 
b) R$ 34,10.   d) R$ 39,50. 
 
12 - Ana aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 15% a.a. na condição de que só retiraria o montante 
quando este fosse equivalente ao triplo do capital aplicado. Ana fez a retirada do montante após: 
a) 20 anos.   c) 10 anos. 
b) 160 meses.   d) 100 meses. 
 
13 - O reservatório de água de determinada localidade sertaneja possui água suficiente para abastecer 50 famílias por um 
período de 40 dias. Após 15 dias, 20 famílias se mudaram em busca de melhores condições de vida. A água restante no 
reservatório será suficiente para abastecer as famílias restante por: 
a) 15 dias.   c) 35 dias. 
b) 25 dias.   d) mais de 40 dias. 
 
14 - Um grupo de 26 amigos saiu para lanchar. Verificou-se que nesse grupo, 19 gostam de presunto e 17 gostam de queijo. 
O número de pessoas que gostam de presunto e queijo é igual a: 
a) 7.    c) 9. 
b) 8.    d) 10. 
 

15 - Um reservatório possui o formato de um cilindro equilátero cuja diagonal da secção meridiana mede  m. Sabe-se 

que a água contida nesse cilindro é equivalente a 75% de sua capacidade máxima. O volume de água nesse cilindro é de: 
Dado: π = 3. 
a) 112500 litros.   c) 125100 litros. 
b) 121500 litros.   d) 486000 litros. 
 
16 - É INCORRETO afirmar que: 
a) Guarapuava é o municipio mais antigo do Paraná. 
b) Guarapuava é o município mais populoso da região centro-sul do Paraná. 
c) Guarapuava está entre os 10 municípios mais populosos do Paraná. 
d) Guarapuava faz parte de um entroncamento rodo-ferroviário, denominado corredor do Mercosul. 
 
17 - O Brasil é composto por quantos estados e regiões? 
a) 26 estados e 4 regiões.  c) 27 estados e 5 regiões. 
b) 26 estados e 5 regiões.  d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
18 - Que fato histórico ocorreu em 22/06/1.850? 
a) A Vila de Guarapuava foi criada. 
b) A Vila de Guarapuava foi elevada a categoria de Distrito. 
c) A Vila de Guarapuava foi extinta. 
d) A Vila de Guarapuava foi instalada. 
 
19 - A Comarca de Guarapuava foi criada em que ano? 
a) 1.849.    c) 1.852. 
b) 1.850.   d) 1.859. 
 
20 - De acordo com os dados do Censo 2.010, constantes na página do IBGE, a população de Guarapuava é de: 
a) 167.283 habitantes.   c) 167.382 habitantes. 
b) 167.328 habitantes.   d) 167.823 habitantes. 
 
21 - Fornecer informações sobre métodos contraceptivos às pessoas, com certeza é uma estratégia necessária para o 
desenvolvimento do Planejamento Familiar. Portanto, quando falamos sobre o método OGINO-KNAUS, está correto: 
a) É um método comportamental que calcula o período fértil da mulher, baseando-se na analise prévia do padrão do seu ciclo 
menstrual. 
b) É um método que se baseia nas alterações da temperatura basal da mulher durante o ciclo menstrual. 
c) É um método que observa as características do muco cervical feminino, atentando-se para as alterações que ocorrem no período 
fértil. 
d) É um método que registra diariamente os dados sobre a menstruação, as características do muco e os dias de relações sexuais 
utilizando um gráfico. 
 
22 - A Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população, a organização e 
execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes. Sobre a vigilância em saúde está 
correto dizer que:  
a) É composta pelas ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 
b) Suas ações envolvem exclusivamente a prevenção e controle de doenças e agravos à saúde. 



 

c) O conceito de Vigilância em Saúde inclui a vigilância e controle das doenças transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos 
não transmissíveis; a vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e a 
vigilância sanitária. 
d) As ações de vigilância em saúde não impactam os indicadores de saúde, pois com a organização e planejamento, poder mudar a 
qualidade de vida da comunidade. 
 
23 - A dengue é, hoje, uma das doenças mais frequentes no Brasil, atingindo a população em todos os estados, independente 
da classe social. Sobre o período de transmissibilidade da Dengue é incorreto: 
a) O período de transmissibilidade da doença compreende dois ciclos: um intrínseco, que ocorre no mosquito, e outro extrínseco, 
que ocorre no ser humano. 
b) A transmissão do ser humano para o mosquito ocorre enquanto houver presença de vírus no sangue do ser humano. 
c) O período de viremia, corresponde ao período onde há presença de vírus no sangue do ser humano. 
d) O homem está apto a infectar o mosquito a partir de 1º dia antes do aparecimento dos sintomas até o 6º dia da doença. 
 
24 - O técnico de enfermagem que compõe a equipe de atenção básica no controle da Dengue, tem como atribuição: 
a) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS. 
b) Identificar sinais de alarme da dengue. 
c) Realizar a prova do laço, quando suspeitar de dengue hemorrágica. 
d) Participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados para o exercício de sua profissão. 
 
25 - Sua transmissão ocorre quando o indivíduo suscetível entra em contato com águas superficiais onde existam 
caramujos, hospedeiros intermediários, que liberam cercárias que penetram na pele ou mucosa do homem provocando a 
doença conhecida como:  
a) Parasitose. 
b) Ancilostomose. 
c) Esquistossomose. 
d) Cercariose. 
 
26 - A Hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, que acomete principalmente a pele e os nervos periféricos. Sobre a 
transmissão da Hanseníase é correto: 
a) A hanseníase é de transmissão hereditária (congênita). 
b) A Hanseníase pode ser transmitida nas relações sexuais. 
c) A Hanseníase pode ser transmitida pelo contato com a pele contaminada pelo bacilo.  
d) A Hanseníase pode ser transmitida pela eliminação do bacilo através das vias aéreas superiores do doente. 
 
27 - Ao realizar uma visita domiciliar, o técnico de enfermagem se encontra com uma gestante que gostaria de saber sua 
data provável de parto, pois não se lembra da data informada pelo obstetra durante a consulta de pré-natal. Ela informa 
que a data da sua última menstruação foi dia 10 de setembro de 2011. Qual a resposta correta que o profissional deve dar à 
gestante? 
a) 17 de junho de 2012. 
b) 27 de maio de 2012. 
c) 10 de julho de 2012. 
d) 07 de junho de 2012. 
 
28 - A vacinação das mulheres em idade fértil (10 a 49 anos), gestantes e não gestantes, é medida essencial para a 
prevenção do tétano neonatal. O esquema básico de vacinação deve observar o histórico vacinal da mulher, sendo 
indicado: 
a) vacinar a gestante com três doses da vacina antitetânica, até 20 dias antes da data provável do parto para considerá-la 
imunizada. 
b) vacinar todas as gestantes com a DTP (contra a difteria, tétano e coqueluche). 
c) reiniciar o esquema vacinal caso a mulher apresente comprovante de apenas duas doses anteriores. 
d) vacinar com um reforço, a gestante que apresentar comprovante de esquema completo há 5 anos ou mais. 
 
29 - A informação é fundamental para o desenvolvimento da vigilância em saúde, por isso, os sistemas de informação em 
saúde são instrumentos de grande valia para o bom desenvolvimento das ações. Atualmente, o sistema de informação que 
racionaliza o processo de coleta e transferência de dados relacionados às doenças e agravos de notificação compulsória é: 
a) SINASC. 
b) SINAN. 
c) SIA/SUS. 
d) SIM. 
 
30 - De acordo com a Lei 8080/90, os objetivos do Sistema Único de Saúde-SUS incluem:  
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no 
§1º do artigo 2º desta Lei. 
III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização das 
ações assistenciais exclusivamente. 



 

Conforme o texto acima, estão corretas as afirmativas: 
a) As afirmativas I, II e III. 
b) Apenas as afirmativas I e II. 
c) Apenas as afirmativas I e III. 
d) Apenas as afirmativas II e III. 
 
31 - As ações desenvolvidas pelo SUS devem seguir alguns princípios, entre estes, qual não é um princípio seguido pelo 
SUS: 
a) integração, em nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 
b) descentralização político-administrativa, com direção única para todo o governo. 
c) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
d) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
 
32 - Um dos princípios do SUS predispõe a participação da comunidade, para isto, foi regulamentada a Lei 8.142/90 que 
demonstra como devem ser desenvolvidas as atividades dos Conselhos e Conferências de Saúde.  De acordo com esta lei, é 
correto afirmar: 
a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação 
de saúde. 
b) A Conferência de Saúde deve ser convocada pelo Poder Legislativo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde. 
c) O Conselho de Saúde é composto apenas por representantes do governo. 
d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento 
próprio. 
 
33 - O trabalho que envolve o cuidado com a saúde das pessoas requer amplo conhecimento, entre os tais, é importante 
conhecermos alguns termos como: “desinfecção”, que é um processo de destruição dos micro-organismos em sua forma 
vegetativa, sendo realizada por meios físicos ou químicos. Relacionado à desinfecção, está correto dizer: 
a) Temos quatro classificações para desinfecção: esterilização, desinfecção de alto nível, desinfecção de nível intermediário e 
desinfecção de baixo nível. 
b) Um exemplo de desinfecção de alto nível com agentes físico é aquela realizada por meio de estufa e autoclave. 
c) Durante a desinfecção de alto nível ocorre a destruição de micro-organismos mais resistentes, com exceção dos esporos 
bacterianos. 
d) Durante a desinfecção ocorre a destruição de todas as formas de vida bacterianas. 
 
34 - Para realização de exames e tratamentos, devemos posicionar os pacientes de maneira confortável e que facilite o 
procedimento. Logo, a posição que consiste em decúbito dorsal, com as pernas afastadas e suspensas em perneiras, usada 
para exames dos órgãos genitais internos e externos é denominada: 
a) Decúbito de Sims. 
b) Litotomia. 
c) Genupeitoral. 
d) Ginecológica. 
 
35 - A Escala de Coma de Glasgow é um instrumento usado para avaliar a resposta neurológica dos pacientes aos 
estímulos. Sendo assim, ao avaliar um paciente com Trauma Crânio Encefálico após acidente automobilístico, que 
apresenta abertura ocular após estímulos dolorosos, cujas respostas verbais são incompreensíveis e que responde com 
nenhum estímulo motor, teríamos um escore final de: 
a) 5. 
b) 7. 
c) 10. 
d) 3. 
 
36 - Ao preparar medicamentos ou soluções, o técnico em enfermagem deve possuir conhecimentos que garantam a 
qualidade e a confiança na realização do procedimento e segurança para o paciente. Portanto ao se deparar com a 
prescrição médica de: “Garamicina 80 mg diluída em 100 ml de SF 0.9 % para infundir em 30 minutos”. No controle de 
gotejamento, qual o número de gotas por minuto para esta infusão acontecer no período determinado: 
a) 48 gotas por minuto. 
b) 56 gotas por minuto. 
c) 67 gotas por minuto. 
d) 75 gotas por minuto. 
 
37 - Durante uma descompensação diabética, ocorreu uma hiperglicemia em uma paciente internada na enfermaria. 
Prevendo esta circunstância o médico prescreveu insulinoterapia subcutânea de acordo com os testes de glicemia capilar: 
12 UI de insulina regular se ≥ 300 mg/dl, 10 UI de insulina regular se estiver entre 200 a 299 mg/dl e 0 UI de insulina 
regular se ≤ 199 mg/dl. No teste de glicemia das 14 horas a paciente apresentou resultado de 295 mg/dl, portanto 
deveremos administrar: 
a) 1 ml de insulina regular.   c) 0.5 ml de insulina regular. 
b) 0.1 ml de insulina regular.   d) 1.2 ml de insulina regular. 



 

 
38 - A sequência correta de cima para baixo para a descrição das terminologias abaixo é: 
1-Colúria. 
2-Disúria. 
3-Nictúria. 
4-Oligúria. 
(   ) diminuição da quantidade de urina excretada. 
(   ) dificuldade ou dor ao urinar. 
(   ) micção noturna frequente. 
(   ) presença de pigmentos biliares na urina. 
a) 4, 2, 3, 1. 
b) 4, 3, 2, 1. 
c) 1, 2, 3, 4. 
d) 2, 3, 4, 1. 
 
39 - O calendário básico de vacinação da criança inclui a proteção contra hepatite B. Sobre a vacina contra hepatite B é 
incorreto afirmarmos: 
a) Administrar preferencialmente nas primeiras 12 horas de nascimento, ou na primeira visita ao serviço de saúde. 
b) Nos prematuros, menores de 36 semanas de gestação, seguir esquema de quatro doses: 0, 1, 2 e 6 meses de vida. 
c) Recomenda-se um intervalo de 30 entre a primeira e segunda dose da vacina. 
d) Recém-nascidos à termo de baixo peso (menor de 2 Kg) devem receber esquema de três doses de vacina. 
 
40 - Uma criança com 10 meses de idade, que vem à Unidade Básica de Saúde, trazida pela mãe, com esquema vacinal 
completo para a idade, deve apresentar quais vacinas registradas em sua carteirinha de vacinação: 
a) BCG (1 dose), Anti-hepatite B (3 doses), Tetravalente (3 doses), Antipoliomielite (3 doses), vacina oral contra rotavírus 
humano (2 doses), vacina meningocócica C (2 doses), vacina pneumocóccica 10 (3 doses), febre amarela (1 dose). 
b) BCG (1 dose), Anti-hepatite B (3 doses), Tetravalente (3 doses), Antipoliomielite (3 doses), vacina oral contra rotavírus 
humano (3 doses), vacina meningocócica C (2 doses), vacina pneumocóccica 10 (2 doses), febre amarela (1 dose). 
c) BCG (1 dose), Anti-hepatite B (3 doses), Tetravalente (3 doses), Antipoliomielite (3 doses), vacina oral contra rotavírus 
humano (2 doses), vacina meningocócica C (2 doses), vacina pneumocóccica 10 (3 doses). 
d) BCG (1 dose), Anti-hepatite B (3 doses), Tetravalente (3 doses), Antipoliomielite (3 doses), vacina oral contra rotavírus 
humano (2 doses), doses), febre amarela (1 dose). 
 




