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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2013 PARA 
PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO DO 

MUNICÍPIO DE IPORÃ - ESTADO DO PARANÁ 
 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
DATA: 29/09/2013 

PERÍODO DE PROVA: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele 
contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para 
cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha 
qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao 
fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações 
posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 
estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

� Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, 
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem 
como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios 
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, 
apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão 

resposta devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente 

caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 

ASSINATURA: ____________________________________________ 
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Carol Castro – 3 de janeiro de 2013 
 
Se você faz parte do time que exagera nas comilanças de férias, nem pense em entrar numa dieta louca para 
recuperar seu peso normal. Seu cérebro vai te deixar cada vez com mais fome e vai ficar ainda mais difícil 
resistir à tentação de devorar umas gordices. 
Pesquisadores da Universidade de Melbourne convidaram 50 adultos obesos para testar a eficácia dos regimes. 
Por oito semanas, os voluntários tiveram de fazer uma dieta radical: comer entre 500 e 550 calorias por 
dia (para ter uma ideia: um bife à parmegiana ou um beirute já atingem essa quantidade) – é quase um quarto 
do recomendável para mulheres. No fim da brincadeira, eles perderam pouco mais de 13 quilos. 
Ótimo. Mas a magreza não durou tanto tempo assim. Ao final de um ano, ainda recebendo conselhos e 
assistência dos pesquisadores, os participantes haviam recuperado, em média, 5 quilos. Eles também disseram 
sentir mais fome e, claro, ficavam mais paranoicos em relação ao peso do que antes de entrar na dieta. 
Isso só acontece porque o corpo simplesmente não vê razão em emagrecer – e luta contra. Segundo 
a pesquisa, a grelina, um hormônio que estimula o apetite, aumentava 20% depois do fim da dieta. Enquanto 
isso, a produção do hormônio que suprime a fome estava menor do que de costume. 
É, dieta louca nunca funciona. E todo mundo sabe disso. Aquele velho papo sobre mudar aos poucos 
seus hábitos alimentares e se exercitar ainda é o melhor conselho. 

(http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/fazer-dieta-te-deixa-gordo-e-triste-2/) 
 
01 - De acordo com o texto, assinale a alternativa correta: 
a) A solução mais adequada para emagrecer é adquirir bons hábitos e fazer exercícios regulares. 
b) A solução mais adequada para emagrecer é comer entre 500 e 550 calorias por dia. 
c) A solução mais adequada para emagrecer é ficar paranoico em relação ao peso. 
d) A solução mais adequada para emagrecer é comer muito nas férias e depois fazer uma dieta louca. 
 
02 - Na frase: “Por oito semanas, os voluntários tiveram de fazer uma dieta radical [...]”, a quem 
se refere “os voluntários”? 
a) aos pesquisadores. 
b) às mulheres. 
c) aos 50 adultos obesos. 
d) às semanas. 
 
03 - Assinale a alternativa em que todas as palavras acentuadas são orientadas pela mesma regra: 
a) tentação – eficácia. 
b) férias – eficácia. 
c) recomendável – hormônio.  
d) voluntários – tentação. 
 
04 - Na frase “Mas a magreza não durou tanto tempo assim”, a conjunção “mas” poderia ser 
substituída, sem perder o sentido, por: 
a) porém. 
b) enquanto. 
c) outrossim. 
d) por isso. 
 
05 - Qual o perímetro de um retângulo que tem 5 cm de largura e 10 cm de comprimento? 
a) 30 cm. 
b) 40 cm. 
c) 50 cm. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
06 - Um vaso custa R$ 10,00. Sabendo-se que hoje é promoção e ele está custando R$ 8,00, qual a 
porcentagem de desconto? 
a) 30%.     c) 10%. 
b) 20%.     d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
07 - Um retângulo, um quadrado e um triângulo possui quantos lados respectivamente? 
a) 4, 4, 2. 
b) 4, 4, 3. 
c) 4, 3, 4. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
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08 - Um título de R$ 8.400,00 descontado 3 meses antes do seu vencimento, à taxa de desconto 
simples de 21% a.a. tem valor atual comercial igual a: 
a) R$3.108,00. 
b) R$ 5.799,00. 
c) R$ 7.959,00. 
d) R$ 7.995,00. 
 
09 - Em que ano foi criado o município de Iporã? 
a) 1960. 
b) 1965. 
c) 1975. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
10 - O Brasil ocupa qual lugar no ranking mundial de Educação? 
a) 86º. 
b) 87º. 
c) 88º. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - “É entendida como uma redistribuição das responsabilidades às ações e serviços de saúde 
entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for 
tomada, mais chance haverá de acerto”. Esta frase é uma definição para qual princípio da Lei 
8.080/90? 
a) Integralidade. 
b) Universalidade. 
c) Descentralização. 
d) Participação da comunidade. 
 
12 - Lei que garante a participação da população através de suas entidades representativas no 
processo de formulação das políticas de saúde e no controle de sua execução, em todos os níveis 
desde o federal até o local: 
a) 8.142/90. 
b) 7.498/86. 
c) 8.069/90. 
d) 5.073/90. 
 
13 - Assinale a alternativa correta sobre a lei que dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências: 
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições dispensáveis ao 
seu pleno exercício. 
b) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
c) Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País. 
d) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde. 
 
14 - Não faz parte dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS): 
a) Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
b) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
c) Execução de ações de saúde do trabalhador. 
d) Assistência terapêutica integral, exceto a farmacêutica. 
 
15 - O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as 
seguintes instâncias colegiadas: 
a) Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. 
b) Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde. 
c) Programa Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 
d) Fundo Nacional de Saúde e Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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16 - A doença diabética pode provocar o aumento da sede. A terminologia adequada para este 
sintoma é: 
a) Polifagia. 
b) Polidpsia. 
c) Poliúria. 
d) Poliplasia. 
 
17 - Assinale a alternativa que nomeia a condição caracterizada pelo tamanho (diâmetro) desigual 
das pupilas, fato que pode ser causado por traumas sofridos em um dos hemisférios do cérebro: 
a) Midríase. 
b) Miose. 
c) Anisocoria. 
d) Fotofobia. 
 
18 - De acordo com os conceitos básicos envolvidos na administração de medicamentos, é de 
conhecimento que 01 ml possui 20 gotas, logo, podemos afirmar que 01 ml possui quantas 
microgotas: 
a) 10. 
b) 40. 
c) 60. 
d) 80. 
 
19 - Ainda de acordo com os conceitos básicos envolvidos na administração de medicamentos, 
podemos afirmar que em 500 ml de SG 5% há quantas gramas de glicose? 
a) 5 g. 
b) 15 g. 
c) 20 g. 
d) 25 g. 
 
20 - Se foi prescrito 100 mg de Aminofilina para um paciente com bronquite e a ampola possui 250 
mg/10ml, quantos ml devo administrar neste paciente? 
a) 4 ml. 
b) 3 ml. 
c) 2 ml. 
d) 1 ml. 
 
21 - Se para uma criança de 10 meses de idade pesando 10 kg, foi prescrito 10 gotas de 
paracetamol VO de 6/6 horas, quantos ml de paracetamol ela irá tomar em 24 horas? 
a) 1 ml. 
b) 2 ml. 
c) 3 ml. 
d) 4 ml. 
 
22 - Os refrigeradores utilizados para estocagem de imunobiológicos devem possuir temperatura 
controlada e serem organizados de forma que mantenha a potência das vacinas, assim sendo, 
durante a organização dos refrigeradores na Sala de Vacina é correto afirmar: 
a) A vacina contra febre amarela deve ser colocada na segunda prateleira, pois ela não pode ser submetida à 
temperatura negativa. 
b) Na segunda prateleira devem ser colocadas as vacinas que não podem ser submetidas à temperatura 
negativa como a vacina contra poliomielite. 
c) Na terceira prateleira pode-se colocar os diluentes, soros ou caixas com as vacinas conservadas entre +2 e 
+8ºC. 
d) Na primeira prateleira devem ser colocadas as vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa 
como vacina contra Hepatite B. 
 
23 - A equipe de saúde deve seguir alguns cuidados básicos na manutenção dos refrigeradores 
que estocam vacinas, por exemplo: 
a) Fazer a leitura da temperatura uma vez por dia e anotar no formulário de controle diário de temperatura. 
b) Havendo mais de uma geladeira, mantê-las na mesma tomada de energia elétrica. 
c) Fazer o degelo a cada 15 dias ou quando a camada de gelo for superior a 0,5cm. 
d) Permitir armazenar apenas vacinas, materiais de laboratório e odontológicos, não permitindo a presença de 
alimentos em nenhum local da geladeira. 
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24 - A composição das vacinas é fator determinante para sua eficácia, logo, é incorreto afirmar: 
a) A vacina contra febre amarela é composta por vírus vivos atenuados. 
b) A vacina contra raiva é composta por vírus vivos inativados. 
c) A vacina DT é composta por Toxinas diftérica e tetânica. 
d) A vacina VTV é composta por bactérias vivas inativadas. 
 
25 - A difteria é uma doença infectocontagiosa causada pela toxina do bacilo Corynebacterium 
diphteriae, que provoca inflamação e lesão em partes das vias respiratórias. A prevenção, através 
de vacina, evita o surgimento da doença, que se tornou rara nos países com sistemas de vacinação 
eficientes. É incorreta esta afirmação: 
a) A vacina dupla do tipo infantil (DT) contém a mesma concentração de toxóide diftérico e de toxóide tetânico 
presente na vacina tríplice (DTP). 
b) A vacina dupla do tipo adulto (dT) contém a mesma concentração de toxóide diftérico e de toxóide tetânico 
presente na vacina tríplice (DTP). 
c) A vacina dupla do tipo infantil DT poderá ser aplicada em menores de sete anos e a dupla do tipo adulto dT a 
partir desta idade. 
d) Vacina dupla do tipo infantil (DT) é indicada para crianças com menos de sete anos de idade para as quais 
haja contraindicação de receberem a vacina contra a coqueluche (componente pertussis = P) da vacina tríplice 
DTP. 
 
26 - A vacinação contra a rubéola tem como principal finalidade controlar e eliminar a síndrome da 
rubéola congênita (SRC). Não é uma contraindicação para receber esta vacina: 
a) Exposição recente à rubéola ou história anterior de rubéola. 
b) Gravidez. 
c) Deficiência imunológica congênita ou adquirida, por doença ou tratamento imunodepressor. 
d) Administração de imunoglobulina humana (gamaglobulina), sangue total ou plasma nos três meses 
anteriores. 
 
27 - Na assistência de enfermagem em saúde da mulher, é importante orientar a puérpera sobre 
os métodos contraceptivos que podem ser utilizados durante a amamentação. É incorreto afirmar: 
a) A utilização da minipílula deve ser iniciada após a sexta semana do parto, e seu uso é contínuo. 
b) Está contraindicado o uso de anticoncepcionais orais combinados nas mulheres que estão amamentando, 
pois o componente estrogênico interfere com a produção do leite. 
c) A utilização do preservativo masculino em todas as relações sexuais evita não somente uma nova gravidez, 
como protege a mulher de contrair uma DST. 
d) A mulher que está amamentando pode utilizar o método da tabelinha como estratégia para evitar uma 
gravidez, pois neste período, o ciclo menstrual está regulado.  
 
28 - Durante a amamentação, a forma do mamilo pode dificultar a pega do bebê à mama, desta 
forma, devemos observar os mamilos e orientar as puérperas como proceder para facilitar a 
amamentação. Sobre os tipos de mamilos é incorreto: 
a) Mamilo Protuso: Quando se apresenta chato ou profundo. 
b) Mamilo Semiprotuso: Quando se apresenta pouco saliente e, quando estimulado, protai com dificuldade. 
c) Mamilo Invertido: Quando se apresenta em sentido oposto ao normal e, após estímulos, continua inalterado, 
sem se protair. 
d) Mamilo falso-invertido: Que se apresenta em sentido oposto ao regular, mas, após estimulo de uma pega 
adequada, exterioriza pobremente, ficando quase plano e voltando, logo a seguir, ao estado anterior de 
inversão. 
 
29 - De que se trata a Lei 7.498/86: 
a) Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. 
b) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
c) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 
d) Dispõe sobre o código de ética dos profissionais de enfermagem e dá outras providências. 
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30 - Durante o exercício da enfermagem, o profissional deve agir seguindo normas padronizadas 
para sua categoria profissional, portanto não cabe ao Técnico em Enfermagem: 
a) Registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada. 
b) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que 
não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. 
c) Registrar no prontuário e em outros documentos próprios da Enfermagem informações referentes ao 
processo de cuidar da pessoa. 
d) Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e 
completa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 
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