
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2013 

• PROVA OBJETIVA - 10 / 11 / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura, o campo correspondente à única alternativa que considera correta 

em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Texto para questões 01 a 03. 

CHOCOLATE DEIXA VOCÊ MAIS 

INTELIGENTE 

A gente já contou por aqui que 

pessoas inteligentes costumam comer 

muito chocolate. Mas até então a 

ciência não havia mostrado uma 

relação causal entre o consumo de 

chocolate e a inteligência. Pois bem, 

agora ela mostrou. 

Um pessoal da Escola de Medicina de 

Harvard convidou 60 idosos (a idade 

média era de 75 anos) para participar 

do estudo. Todos eles passaram por 

testes para medir a capacidade de 

memorização e raciocínio. Em 

seguida, durante um mês, todos 

tiveram de tomar diariamente duas 

xícaras de chocolate quente – só que 

metade dos idosos tomou a bebida 

com baixo teor de flavonoides e a 

outra com alto teor da substância 

(chocolate amargo, por exemplo, é 

rico em flavonoides). 

Depois de manter a rotina por 30 

dias, os participantes refizeram os 

testes – e todos se saíram melhor. 

Isso porque o chocolate, com muito 

ou pouco flavonoides, melhora o fluxo 

sanguíneo no cérebro (entre os 

participantes o fluxo melhorou até 

8,3%). E aí você fica mais espertinho. 

Então é isso: aposte em duas xícaras 

de chocolate quente por dia. E seja 

feliz. 
(Fragmento. Disponível em: 

<http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/tag/choc

olate/>) 

 

Questão 01) Sabendo que o 

diminutivo é ensinado como uma 

indicação formal de diminuição de 

tamanho e que, dependendo do 

contexto, ele pode assumir outras 

significações, indicando 

manifestações da emoção e das 

intenções do falante, indique a 

alternativa correta quanto a 

significação do diminutivo empregado 

na palavra em destaque no trecho “E 

aí você fica mais espertinho”. 

A) Admiração, surpresa. 

B) Ironia, depreciação 

C) Atenuar sentido. 

D) Reforçar sentido. 

E) Afetividade. 

Questão 02) Analisando 

sintaticamente o trecho “A gente já 

contou por aqui que pessoas 

inteligentes costumam comer muito 

chocolate.”, assinale a alternativa que 

classifica corretamente as orações. 

A) 1ª oração: oração principal; 2ª 

oração: oração subordinada 

objetiva indireta. 

B) 1ª oração: oração subordinada 

objetiva direta; 2ª oração: oração 

principal. 

C) 1ª oração: oração principal; 2ª 

oração: oração subordinada 

adjetiva restritiva. 

D) 1ª oração: oração coordenada 

assindética; 2ª oração: oração 

coordenada sindética explicativa. 

E) 1ª oração: oração principal; 2ª 

oração: oração subordinada 

objetiva direta. 
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Questão 03) No trecho “Todos eles 

passaram por testes para medir a 

capacidade de memorização e 

raciocínio.”, o pronome substantivo 

faz referência a qual informação 

dentro do texto: 

A) Um pessoal da Escola de Medicina 

de Harvard. 

B) 60 idosos. 

C) Flavonoides. 

D) Metade dos idosos. 

E) A gente. 

MATEMÁTICA 

 

Questão 04) Uma caixa d’água 

estava completamente cheia com 

3.600 litros quando apareceu um 

vazamento em sua parte inferior, com 

uma vazão de 0,002 litros por 

segundo. Em quanto tempo essa 

caixa d’água estará completamente 

vazia? 

A) 2 dias e 2h 

B) 50 dias 

C) 18.000 s 

D) 3600 s 

E) 4 dias e 2h 

Questão 05) Uma arena de rodeio 

servirá de arena de show numa 

determinada cidade. A arena tem o 

formato de um círculo de raio 500m e 

para calcular a quantidade de 

convites a serem vendidos foi 

fornecida para o organizador do show 

a seguinte informação: cabem 5 

pessoas por m2 e para efeito de 

cálculo use 3  . Usando essas 

informações e considerando que cada  

 

 

convite é individual, o número de 

convites que podem ser vendidos é: 

A) 10.000 

B) 100.000 

C) 15.000 

D) 150.000 

E) 1.500.000 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

 

Questão 06) A agroindústria 

brasileira, também chamada de 

agronegócio, representa hoje um 

enorme complexo de atividades 

econômicas que abrange desde as 

propriedades agrícolas produtoras até 

as indústrias e o setores de serviços 

de diferentes ramos. Uma das 

características do agronegócio é a 

produção e a exportação de 

commodities agrícolas. Assinale entre 

as alternativas abaixo aquela que 

melhor define o conceito de 

commodities. 

A) Grandes concentrações logísticas 

utilizadas para a armazenagem e 

escoamento de produtos agrícolas. 

B) Máquinas e equipamentos com 

tecnologia embarcada utilizados na 

agroindústria. 

C) Serviços de proteção à safra e aos 

produtos agrícolas. 

D) Termo da língua inglesa cujo 

significado literal é mercadoria. 

E) Contratos de financiamentos 

agrícolas com juros subsidiados 

pelo governo. 
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Questão 07) A mediana das 

projeções para o crescimento do PIB 

(Produto Interno Bruto) de 2013 

subiu de 2,20% para 2,32%, segundo 

informações contidas no relatório de 

mercado FOCUS, publicada no dia 02 

de setembro. A mudança nas 

estimativas ocorreu no mesmo dia 

que o IBGE trouxe o resultado 

surpreendente de alta do PIB de 

1,5% no segundo trimestre do ano. 

Sobre PIB, é correto afirmar que 

A) trata-se de indicador financeiro 

que agrega exclusivamente 

informações sobre a produção 

industrial de um país. 

B) é a soma das riquezas geradas 

pelo setor agrícola e das 

exportações de commodities de 

um país. 

C) é a soma das riquezas produzidas 

dentro do país, incluindo as 

empresas nacionais e estrangeiras 

localizadas em seu território. 

D) consiste em um indicador 

financeiro de pequeno potencial 

utilizado por investidores em ações 

de bolsas de valores. 

E) é o saldo da razão entre as 

riquezas produzidas no país versus 

as despesas de governo e os 

investimentos diretos. 

INFORMÁTICA 
 

Questão 08) Assinale a opção na 

qual possui apenas componentes de 

Hardware. 

A) Monitor, Word e Internet. 

B) Teclado, Mouse e Impressora. 

C) Windows, Word e Excel. 

D) Placa-mãe, Windows e 

Impressora. 

E) Teclado, Mouse e Windows. 

Questão 09) No Word 2007, ao 

imprimir um documento, foi escolhido 

o seguinte intervalo de páginas: 

 

Após este comando ser executado, 

foram impressas 

A) 8 páginas. 

B) 6 páginas. 

C) 4 páginas. 

D) 12 páginas. 

E) 5 páginas. 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) Marque a alternativa 

correta em  relação ao conceito: é o 

processo aplicado a materiais e 

ambientes com o objetivo de destruir 

micro-organismos em todas as suas 

formas, incluindo esporos.  

A) Assepsia. 

B) Esterilização. 

C) Antissepsia. 

D) Desinfecção. 

E) Autoclave. 
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Questão 11) Pessoa posicionada em 

decúbito dorsal, corpo inclinado cerca 

de 40 graus, com a cabeça numa 

posição inferior aos membros 

inferiores. Trata-se da posição 

A) de Sims. 

B) Genu-Peitoral. 

C) de Fowler. 

D) de Litotomia. 

E) de Trendelenburg. 

Questão 12) A respeito dos tipos de 

batimentos do pulso, enumere a 

segunda coluna de acordo com a 

primeira. 

1 Taquisfígmico (  ) Batimentos 
cardíacos 

lentos 

2 Dicrótico (  ) Batimentos 

cardíacos 
acelerados 

3 Bradisfigmico (  ) Percebe-se 
uma dupla 

onda em 
cada 

pulsação 

4 Bradicardia (  ) Batimentos 

cardíacos 
abaixo do 
normal 

5 Taquicardia (  ) Batimentos 
cardíacos 

acima do 
normal 

Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

A) 1, 2, 3, 5 e 4 

B) 2, 3, 5, 4 e 1 

C) 4, 5, 1, 2 e 3 

D) 3, 1, 2, 4 e 5 

E) 5, 3, 4, 1 e 2 

 

 

Questão 13) Assinale a alternativa 

indicativa do que NÃO é considerado 

artigo crítico. 

A) Instrumentos Cirúrgicos 

B) Agulhas 

C) Endoscópio 

D) Cateteres Intravasculares 

E) Fios de Sutura 

Questão 14) Temperatura é o grau 

de calor que atinge um determinado 

corpo. A que nomenclatura 

corresponde o valor 39,1ºC a 40ºC. 

A) Febril 

B) Pirexia 

C) Febre 

D) Hipotermia 

E) Hipertermia 

Questão 15) A avaliação do recém-

nascido - RN deve começar do 

nascimento. Assinale a alternativa 

correta de acordo com a observação de 

Apgar. 

A) Frequência cardíaca, respiração, 

tônus muscular, reflexos e cor. 

B) Frequência cardíaca, respiração, 

tônus muscular, reflexos e peso. 

C) Frequência cardíaca, reflexos, cor, 

estatura e tônus muscular. 

D) Frequência cardíaca, tônus 

muscular, reflexos, estatura e peso. 

E) Frequência cardíaca, tônus 

muscular, estatura, peso e cor.  

Questão 16) São meios de 

administração da oxigenoterapia, 

EXCETO 

A) cateter nasal. 

B) Traqueotomia. 

C) máscara facial. 

D) máscara de Venturini. 

E) tubo T. 
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Questão 17) São Identificados  

como sinais e sintomas gestacionais 

mais comuns, EXCETO 

A) náusea. 

B) alterações mamárias. 

C) amenorreia. 

D) polaciúria. 

E) insônia. 

Questão 18) São medidas que 

auxiliam na prevenção de escaras ou 

úlceras por pressão. Assinale a 

alternativa INCORRETA. 

A) Limpar a pele sempre que 

necessário. 

B) Usar hidratantes na pele seca ou 

ressecada. 

C) Massagear áreas de proeminências 

ósseas ou áreas hiperemiadas. 

D) Proteger a pele da exposição à 

umidade excessiva. 

E) Controlar a umidade através da 

determinação da causa. Usar 

absorventes ou fraldas. 

Questão 19) São Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI do 

profissional de enfermagem, EXCETO 

A) óculos. 

B) máscaras. 

C) uniformes. 

D) luvas. 

E) avental de plumbífero. 

Questão 20) Assinale a alternativa 

INCORRETA. Em ambiente 

hospitalar, devem-se lavar as mãos 

A) após tocar secreções e materiais 

contaminados. 

B) após colocar as luvas. 

 

 

C) antes de procedimentos com 

paciente. 

D) antes de preparo de soros e 

medicações. 

E) após entrar em contato com 

pacientes. 

Questão 21) Assinale a alternativa 

INCORRETA quanto às atribuições 

do Técnico de Enfermagem. 

A) Cumprir prescrições de assistência 

médica e de enfermagem. 

B) Auxiliar o superior na prevenção e 

controle das doenças 

transmissíveis em geral, em 

programas de vigilância 

epidemiológica e no controle 

sistemático da infecção hospitalar. 

C) Preparar e administrar medicações 

por via oral, tópica, intradérmica, 

subcutânea, intramuscular, 

endovenosa e retal, segundo 

prescrição médica, sob supervisão 

do enfermeiro. 

D) Auxiliar nos atendimentos de 

urgência e emergência. 

E) Realizar consultas clínicas e 

procedimentos quando indicado ou 

necessário. 

Questão 22) A vacina tetravalente é 

composta por quais vacinas? 

A)  DTP + Haemophilus influenza tipo 

B (Hib) 

B)  DTP + Hepatite B 

C)  DTP + BCG 

D)  DTP + VIP e VOP 

E)  DTP + Meningite C 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 23) Relacione a segunda 

coluna de acordo com a primeira, a 

respeito das substâncias usadas em 

alguns tipos de curativos. 

1 Alginato (  ) Proporciona um 

curativo úmido e 
oclusivo. 

2 Hidrogel (  ) Cobertura com 

Poliuretano, 
promove a 

cicatrização. 
3 Hidrocloide (  ) Derivados de 

algas marinhas, 

interagem com a 
ferida e 

absorvem a 
exsudação. 

4 Carvão 
Ativado 

(  ) Composto por 
carvão ativado, 
de ação 

bactericida. 
5 Filmes (  ) São 

impermeáveis à 
água e às 
bactérias, isolam 

o leito da ferida 
do meio externo. 

Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

A) 2, 1, 5, 4, 3 

B) 1, 3, 2, 4 ,5 

C) 5, 2, 3, 4, 1 

D) 2, 5, 1, 4, 3 

E) 3, 1, 2, 4, 5 

Questão 24) Assinale a alternativa 

INCORRETA, quanto à indicação 

para nutrição enteral em adultos. 

A) AVC. 

B) Cesareana. 

C) Perfuração Traumática de esôfago. 

D) Queimaduras. 

E) Câncer. 

 

 

Questão 25) Em relação à 

nomenclatura da respiração, marque 

F para falso e V para verdadeiro e 

assinale a alternativa correta. 

(  ) Dispneia: Respiração difícil 

(  ) Eupneia: Respiração normal 

(  ) Kussmal: Respiração rápida e 
ofegante 

(  ) Cheyne Stokes: Respiração 
desigual ou toda alterada 

(  ) Ortopneia: Dificuldade para 
respirar deitado 

A) V,V,V,V,V 

B) V,V,F,V,V 

C) F,V,V,F,F 

D) V,F,F,V,V 

E) V,V,V,F,F 

Questão 26) Que tipo de exame é o 

EQU? 

A) Exame de sangue. 

B) Exame ginecológico. 

C) Exame de próstata. 

D) Exame de urina. 

E) Exame de fezes. 

Questão 27) Assinale a alternativa 

que NÃO corresponde a um dos 

critérios para o curativo ideal, como 

descrito por Turner (1982). 

A) Permitir troca gasosa.  

B) Proporcionar conforto ao paciente. 

C) Remover o excesso de exsudato e 

componente tóxico. 

D) Permitir sua renovação sem 

trauma na troca. 

E) Ser permeável às bactérias, agindo 

como barreira entre a ferida e o 

meio ambiente. 
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Questão 28) Assinale a alternativa 

INCORRETA, em relação aos 

Princípios Fundamentais do Código de 

Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. 

A) O profissional de enfermagem atua 

na promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da 

saúde. 

B) O profissional de enfermagem 

respeita a vida, a dignidade e os 

direitos humanos. 

C)  A enfermagem é uma profissão 

comprometida com a saúde e 

qualidade de vida. 

D) O profissional de enfermagem 

participa, como integrante da 

equipe de saúde, das ações que 

visem satisfazer as necessidades 

de saúde da população carente e 

da defesa dos princípios das 

políticas partidárias de saúde e 

ambientais. 

E) O profissional de enfermagem 

exerce suas atividades com 

competência para a promoção do 

ser humano na sua integralidade, 

de acordo com os princípios da 

ética e da bioética.   

Questão 29) Bandagem é a 

aplicação de faixa de tecidos, gazes, 

crepom, elástica, que se adapta de 

modo confortável a uma região do 

corpo e tem como finalidades: 

exercer pressão sobre uma parte do 

corpo; imobilizar uma região; fixar 

curativos, proteger feridas. São 

conhecidos 5 tipos de bandagens com 

ataduras. Assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) Espiral. 

B) Circular. 

C) Reversa. 

D) Decorrente. 

E) Espica. 

Questão 30) Medicamento é uma 

substância ou conjunto de 

substâncias com ação terapêutica, 

profilática ou auxiliar de diagnóstico. 

Pode ser de ação local, agindo no 

local da aplicação, ou geral, que 

precisa ser ministrado no meio 

interno do organismo para surtir 

efeito. Sobre como pode ser a ação 

geral, assinale a alternativa correta. 

A) Antagônica. 

B) Acumulativa. 

C) Supressora. 

D) Desestimulante. 

E) Enérgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




