
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
 

CARGO: ENFERMEIRO 
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 - Sobre a história da criação do Sistema Único de Saúde- SUS, marque a opção incorreta:   
a) Anos depois foi lançada a Lei 8142, mais conhecida como a lei do controle social. 
b) O sistema único de saúde é regido pela lei orgânica da saúde, número 8080 de 1990. 
c) A 8ª Conferência de saúde foi um marco histórico na criação do SUS. 
d) A Constituição Federal de 1988 definiu os critérios do novo sistema de saúde.  
 
22 - Os princípios do SUS foram estabelecidos com base no Artigo 198 da CF/1988. São princípios do SUS, exceto: 
a) Equidade e integralidade 
b) Participação popular e centralização 
c) Regionalização e hierarquização 
d) Integralidade e universalidade 
 
23 - Analise as frases sobre os princípios do SUS:  
I - Universalidade - o poder público tem que prover o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
II - Igualdade - o serviço público deverá oferecer assistência a saúde privilegiando grupos de usuários. 



 

III - A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral devem ser garantidas em todas as 
instituições de saúde pública. 
São verdadeiras:  
a) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
d) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
 
24 - Marque a opção incorreta: 
a) A direção do Sistema único de saúde será exercida em cada esfera de governo. 
b) As ações e serviços de saúde serão organizados de forma centralizadora e sem hierarquias. 
c) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e serviços de saúde. 
d) A iniciativa privada poderá executar ações e serviços de saúde mediante participação complementar. 
 
25 - A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, acrescenta dispositivos da Atenção á saúde Indígena. Podemos afirmar que: 
a) Caberá aos municípios financiar a saúde indígena. 
b) Os Estados, as instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das 
ações de saúde. 
c) O modelo adotado na atenção á saúde indígena não deverá analisar a realidade local da cultura dos índios. 
d) A população indígena tem acesso garantido no SUS somente na atenção primária. 
 
26 - A Lei 8142, de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação popular na gestão do Sistema único de saúde. Podemos 
afirmar que todas as alternativas estão corretas, exceto:  
a) Cada esfera de governo contará com as instâncias colegiadas das Conferências de saúde e dos conselhos de saúde.  
b) As Conferências de saúde reunirá a cada 04 anos, cm representação dos vários segmentos sociais.  
c) Somente os Conselhos de saúde terá representação dos usuários paritária aos demais segmentos.  
d) As Conferências e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio. 
 
27 - No Capítulo V, Título II da lei 8080/1990, acrescenta alguns dispositivos sobre as condições de saúde na promoção, 
prevenção e recuperação a saúde. Todas as opções abaixo são subsistemas do SUS, exceto: 
a) Atenção à saúde indígena. 
b) Atendimento e internação domiciliar.  
c) Acompanhamento no trabalho de parto, no parto e no pós-parto. 
d) Atenção a saúde do idoso. 
 
28 - São Diretrizes para implementação da Política Nacional de Humanização, exceto: 
a) Sensibilizar as equipes de saúde ao problema da violência intrafamiliar e do preconceito social. 
b) Implementar sistema de comunicação e informação que promova o compromisso social dos trabalhadores nas unidades de 
saúde. 
c) Inviabilizar a participação dos trabalhadores nas unidades de saúde. 
d) Adequar os serviços de saúde ao ambiente e á cultura local, respeitando a privacidade e promovendo ambiência acolhedora. 
 
29 - São doenças de notificação compulsória, exceto: 
a) Toxoplasmose e hantavirose.   c) Rubéola e hanseníase. 
b) Meningite e varíola.    d) Dengue e Influenza Humana. 
 
30 - Embasando se na Resolução COFEN 272/02, que dispõe sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem- SAE 
assinale a alternativa incorreta: 
a) Ao enfermeiro incumbe privativamente a implantação, planejamento, organização e avaliação. 
b) A SAE poderá ser implantada em qualquer serviço de saúde público ou privada. 
c) A prescrição será realizada pelo médico assistente. 
d) No histórico dos pacientes deve conter os hábitos individuais e biopsicossociais. 
 
31 - De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, Resolução Cofen 311/07, são proibições do profissional de 
enfermagem, exceto: 
a) Assinar ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. 
b) Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência e emergência. 
c) Recusar se de executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e número do registro profissional, 
salvo em caso de urgência. 
d) Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança do indivíduo. 
 
32 - Marque a alternativa incorreta: 
a) A Diabetes possui diversas etiologias, resultante de uma secreção deficiente de insulina pelas células Betas das ilhotas 
pancreáticas. 
b) A Diabetes Mellitus Tipo I é caracterizada por uma deficiência absoluta na produção de insulina. 
c) A Diabetes Mellitus Tipo II geralmente aparece após os 40 anos de idade. 
d) A Diabetes gestacional é mais frequente nas mulheres entre os 20 anos. 



 

33 - São fatores de risco para a Diabetes Mellitus Tipo II, exceto: 
a) Pessoas com idade menor que 40 anos. 
b) Pessoas com excesso de peso. 
c) Pessoas com elevação dos níveis pressóricos. 
d) Pessoas com história de casos na família. 
 
34 - Na abordagem inicial a um paciente grave, o enfermeiro deve agir rápido e com eficiência no atendimento. Podemos 
afirmar que todas as respostas abaixo estão corretas, com base no suporte avançado de vida, exceto: 
a) Deve se checar o e permeabilizar as vias aéreas. 
b) Checar pulso carotídeo e caso não constate o pulso iniciar manobra de reanimação cardiopulmonar no máximo em 30 segundos. 
c) Checar respiração e se necessário iniciar ventilação. 
d) Observar os principais sinais vitais e saturação periférica. 
 
35 - Nos serviços de urgências e emergências, é muito importante avaliar a consciência, através da aplicação da escala de 
coma. São parâmetros de avaliação, exceto: 
a) Abertura ocular. 
b) Melhor resposta a locomoção. 
c) Melhor resposta verbal. 
d) Melhor resposta motora. 
 
36 - São indicações para o parto planejado de uma paciente diabética, exceto: 
a) Sofrimento fetal detectado pela monitorização fetal. 
b) Hipertensão induzida pela gravidez. 
c) Sinais de disfunção renal progressiva. 
d) Crescimento intrauterino, assim como a altura do fundo do útero. 
 
37 - O risco de uma infecção hospitalar está diretamente relacionado com os procedimentos realizados, e tem aumentado 
em pacientes traumatizados devido aos seguintes fatores, exceto: 
a) Realização dos procedimentos invasivos. 
b) Contaminação da ferida. 
c) Degermação das mãos. 
d) Prolongamento da permanência hospitalar. 
 
38 - O álcool afeta a habilidade do indivíduo e a capacidade de resolução de problema. Concentrações elevadas desta 
substância no sangue deterioram as respostas psicomotoras, aumentando a probabilidade de acidentes de trânsito. 
Atualmente constitui um grave problema de saúde pública e aumentado as taxas de internação hospitalar por trauma 
relacionado ao uso excessivo de álcool. São fatores de risco para desenvolver várias doenças relacionadas ao alcoolismo 
exceto: 
a) AIDS. 
b) Hipertensão arterial e diabetes. 
c) Câncer de esôfago. 
d) Doenças hepáticas. 
 
39 - As lesões por queimaduras são consideradas uma das principais causas de morte acidental. Sobre as queimaduras 
podemos afirmar, exceto: 
a) O calor coagula proteínas, um dos primeiros mecanismos do trauma por queimadura. 
b) Os tecidos próximos a área queimada tem um aumento da perfusão tecidual. 
c) A Regra dos nove é uma regra básica na área de superfície corpórea. 
d) As queimaduras são avaliadas pela destruição celular causada na pele e tecido subcutâneo. 
 
40 - São cuidados de enfermagem a um paciente com acidente vascular cerebral, exceto: 
a) Realizar mudança de decúbito a cada dia. 
b) Observar alteração no nível consciência. 
c) Controle rigoroso dos sinais vitais. 
d) Estimular o autocuidado. 
 




