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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2013 PARA PROVIMENTO 
DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 

PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ 
 

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

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ 
 
 

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:_________________________________________ 
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Vem aí o “lixeiro” do espaço 
 
Satélite suíço recolherá lixo espacial; ele terá tentáculos para recolher peças e pedaços de foguetes abandonados na 
órbita terrestre. 
 
O lixo espacial é um problema sério. Estima-se que metade dos satélites na órbita terrestre estejam abandonados. 
Especialistas afirmam que a quantidade de sujeira espacial já atingiu um nível ‘insustentável’.  
Agora, porém, o problema está mais perto de ser resolvido: um ‘lixeiro espacial’ recolherá os detritos e os lançará à 
atmosfera terrestre para serem queimados. Chamado CleanSpace One, o satélite suíço tem tentáculos capazes de 
recolher pedaços de foguetes e peças abandonadas. Uma vez capturadas, as peças são jogadas na atmosfera 
terrestre, onde entram em combustão.  
O satélite foi anunciado no ano passado, mas agora já tem data para entrar em ação: 2018. A empresa Swiss Space 
Systems (S3) está desenvolvendo um novo método para colocar o ‘lixeiro’ em órbita. Para o lançamento, o 
CleanSpace One será colocado em cima de um avião Airbus A300. Quando o avião atingir ___ altitude de cruzeiro, 
um foguete partirá em direção ___ órbita terrestre carregando o satélite - ele começará ___ faxina quanto atingir 
700 km de altitude.  
Estima-se que existam 370 mil pedaços de lixo orbitando a Terra. O problema é grave porque coloca em risco 
qualquer operação espacial: os objetos lançados correm risco de colidirem com um pedaço de lixo. 
A DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), agência dos EUA responsável pelas inovações tecnológico-
militares do país, já tem um programa de reciclagem de lixo espacial. 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI342926-17770,00-VEM+AI+O+LIXEIRO+DO+ESPACO.html 

 
01 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) O “lixeiro espacial” recolherá os detritos da órbita terrestre.  
b) O “lixeiro espacial” foi enviado para a órbita ano passado. 
c) O “lixeiro espacial” tem tentáculos que recolhem pedaços de foguetes. 
d) O “lixeiro espacial” será colocado em cima de um avião para ser lançado. 
 
02 - A conjunção “quando” na frase: “Quando o avião atingir a altitude de cruzeiro [...]”, poderia ser 
substituída por qual das alternativas abaixo, mantendo o mesmo sentido: 
a) em se tratando de. 
b) enquanto. 
c) todavia. 
d) no momento em que. 
 
03 - Assinale a alternativa em que os verbos estão no presente: 
a) recolher – é – entram. 
b) está – começará – é. 
c) é – está – afirmam. 
d) estejam – é – afirmam. 
 
04 - Complete as lacunas do texto corretamente: 
a) há – à – a. 
b) à – a – a. 
c) a – à – a. 
d) à – a – há. 
 
05 - “Lixeiro” e “existam” se escrevem com “x”. Assinale a alternativa em que as lacunas também são 
completadas por “x”: 
a) e_ame – _ícara. 
b) _ícara – bola_a. 
c) en_uto – pista_e. 
d) pista_e – e_ame. 
 
06 - “Suíço” e “direção” são escritos com “ç”. Há palavras em que o significado é alterado quando 
escritas com “ç” ou “s”. O sentido correto de “seção” é: 
a) ato de repartir. 
b) ceder. 
c) espaço de tempo de uma reunião. 
d) tempo de um espetáculo de cinema. 
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07 - Seis pessoas estão jogando baralho em uma mesa circular. Carlos está sentado imediatamente à 
esquerda de Marcos, que por sua vez, está sentado de frente a Bruno. Victor está sentado 
imediatamente à direita de Tiago, que está sentado de frente a Antônio. Se Victor está sentado de 
frente a Carlos, então está sentado imediatamente à sua direita: 
a) Antônio. 
b) Bruno. 
c) Marcos. 
d) Tiago. 
 
08 - Tande havia marcado consulta médica para a próxima terça-feira. Porém, a secretária do médico 
ligou e remarcou a consulta de Tande para 200 dias após a data original. A nova data da consulta de 
Tande cairá em uma: 
a) sexta-feira. 
b) quinta-feira. 
c) quarta-feira. 
d) terça-feira. 
 
09 - No esquema abaixo, o segmento de reta  representa a trajetória de um ciclista. O ponto “k”, 
ponto de intersecção entre as semirretas r e s, perpendiculares entre si, representa sua residência. 
Quando o ciclista se encontra no ponto A, a menor distância entre ele e sua residência é 600 m. 
Quando ele se encontra no ponto B, a menor distância entre ele e sua residência é 480 m: 

 
Quando o ciclista estiver no ponto C, a menor distância entre ele e sua residência será: 
a) 1000 m. 
b) 900 m. 
c) 800 m. 
d) 700 m. 
 
10 - Considere um quadrado de lado medindo 40 cm. Unindo-se os pontos médios de seus lados, 
obtém-se um segundo quadrado e, assim, sucessivamente. Dessa forma, a soma do perímetro dos 10 
primeiros quadrados construídos é igual a: 
a) 25(2 + √2) cm. 
b) 75(2 + √2) cm. 
c) 125(2 + √2) cm. 
d) 155(2 + √2) cm. 
 
11 - De acordo com o IBGE, a densidade demográfica do município de Pérola é de aproximadamente: 
a) 42 moradores por km². 
b) 52 moradores por km². 
c) 62 moradores por km². 
d) 72 moradores por km². 
 
12 - O município de Pérola está localizado na divisa com: 
a) Umuarama e Guaíra. 
b) Esperança Nova e Guaíra. 
c) Xambrê e Guaíra. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
13 - O Plano Real foi implantado em meados de 1.994, quando o Presidente da República era: 
a) Fernando Collor. 
b) Fernando Henrique Cardoso. 
c) Itamar Franco. 
d) José Sarney. 
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14 - Sobre o Ministro Joaquim Barbosa é INCORRETO afirmar: 
a) É natural de Paracatu / Minas Gerais. 
b) É o atual Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 
c) Foi eleito pela Revista Time (EUA) como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. 
d) Foi o relator da ação penal 470 (Processo do Mensalão). 
 
15 - O Programa Nacional de Triagem Neonatal permite a detecção de duas doenças que podem 
ocasionar o retardo mental. Se descobertas precocemente recebem o adequado tratamento, sendo 
possível interromper o curso das mesmas, daí a importância deste exame. Assinale a alternativa que 
demonstra quais são estas doenças: 
a) Anemia e sífilis. 
b) Hipotireoidismo e tétano. 
c) Fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito. 
d) Fenilcetonúria e sífilis. 
 
16 - São orientações corretas a respeito da coleta do Teste do Pezinho realizado pelo Ministério da 
Saúde, exceto: 
a) a coleta para o exame deve ser realizada entre o 3º e o 7º dia de vida da criança. 
b) se aceita que seja feita a coleta até o 30º dia de vida do bebê. 
c) a coleta não tem valor se realizada após 10 dias de vida do bebê. 
d) o teste deverá ser feito a partir do 3º dia de vida da criança, quando já ocorreu uma ingestão adequada de 
proteínas e é possível analisar com mais segurança o metabolismo da fenilalanina. 
 
17 - A imunização da criança é uma das estratégias de prevenção de doenças muito importante. A 
vacina BCG é uma das primeiras vacinas que o bebê deve receber, sobre esta vacina é incorreto 
afirmar: 
a) Para os prematuros com menos de 36 semanas, administre a vacina depois que eles completarem 1 mês de vida 
e atingirem 2kg. 
b) Devem receber uma dose crianças menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) sem cicatriz vacinal. 
c) Para a criança HIV positiva, a vacina deve ser administrada ao nascimento ou o mais precocemente possível. 
d) Não há contraindicação para esta vacina, todas as crianças devem ser vacinadas, independente do estado 
imunológico, pois evita a contaminação por tuberculose. 
 
18 - A Vacina Oral contra Rotavírus Humano deve ser administrada seguindo rigorosamente os limites 
de faixa etária para a primeira e segunda dose da vacina, estando incorreta a afirmação: 
a) a primeira dose deve ser administrada a partir de 1 mês e 15 dias até 3 meses e 7 dias. 
b) a primeira dose deve ser administrada a partir de 2 meses até  4 meses. 
c) a segunda dose deve ser administrada a partir de 3 meses e 7 dias até 5 meses e 15 dias. 
d) nenhuma criança poderá receber a segunda dose sem ter recebido a primeira. 
 
19 - Em 2012 foi incluída a vacina Pentavalente no calendário básico de vacinação da criança. Esta 
vacina é uma combinação de quais vacinas já existentes anteriormente: 
a) SCR e contra Hepatite B. 
b) DTP e contra Hepatite B. 
c) Tetravalente (DTP e Haemophilus influenza tipo B) e contra a hepatite B. 
d) Tetraviral e contra Hepatite B. 
 
20 - Uma alimentação saudável se inicia com o aleitamento materno, que isoladamente é capaz de 
nutrir de modo adequado a criança nos primeiros 6 meses de vida, no entanto, algumas situações 
contraindicam a amamentação, exceto: 
a) Mães AgHBs positivas, se os bebês tiverem recebido a imunoprofilaxia adequada. 
b) Criança portadora de galactosemia, doença do xarope de bordo e fenilcetonúria. 
c) Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2 (vírus linfotrópico humano de linfócitos T). 
d) Mães infectadas pelo HIV. 
 
21 - Sistema de Informação que é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de 
casos de doenças e agravos que constam da Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória em 
todo Território Nacional: 
a) SISVAN.    c) SIM. 
b) SINAN.    d) SINASC. 
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22 - A prova do laço deve ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue, ela é 
de vital importância para triagem de pacientes suspeitos de dengue, pois pode ser a única 
manifestação hemorrágica de casos complicados ou FHD, podendo representar a presença de 
plaquetopenia ou de fragilidade capilar. A sua realização se dá da seguinte forma, sendo incorreto: 
a) desenhar um quadrado de 2,5cm de lado no antebraço da pessoa e verificar a pressão arterial (deitada ou 
sentada). 
b) calcular o valor médio da PA (PAS ÷ PAD). 
c) insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por cinco minutos (em crianças, 3 minutos) ou até o 
aparecimento de petéquias. 
d) contar o número de petéquias no quadrado: a prova será positiva se houver mais de 20 petéquias em adultos e 
mais de 10 petéquias em crianças. 
 
23 - Doença de veiculação hídrica, cuja transmissão ocorre quando o indivíduo suscetível entra em 
contato com águas superficiais onde existam caramujos, hospedeiros intermediários, liberando 
cercarias: 
a) Leptospirose. 
b) Ancilostomíase. 
c) Amebíase. 
d) Esquistossomose. 
 
24 - É um parasita intracelular, sendo a única espécie de micobactéria que infecta nervos periféricos, 
especificamente as células de Schwann: 
a) M. leprae. 
b) M. tuberculosis. 
c) M. bovis. 
d) M. haemophilum. 
 
25 - É uma atribuição do Técnico em Enfermagem no controle de Hanseníase: 
a) Realizar avaliação dermatoneurológica dos casos suspeitos. 
b) Preencher completamente, de forma legível, a ficha individual de notificação para os casos confirmados de 
hanseníase. 
c) Identificar sinais e sintomas da hanseníase e encaminhar os casos suspeitos para a unidade de saúde. 
d) Realizar a programação e pedidos de medicamentos e controlar o estoque em formulário específico e encaminhá-
lo ao nível pertinente. 
 
26 - A cultura do bacilo de Koch é um dos exames que pode ser solicitado na investigação de qual 
destas doenças? 
a) Malária. 
b) Hanseníase. 
c) Tuberculose. 
d) Esquistossomose. 
 
27 - Lei que 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: 
a) 8.080/90.    c) 8.069/90. 
b) 8.142/90.    d) 7.498/86. 
 
28 - Princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde, exceto: 
a) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
b) divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
c) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
d) Ausência de capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 
 
29 - NÃO se inclui entre os objetivos do Sistema Único de Saúde:  
a) identificação dos fatores determinantes da saúde. 
b) formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a redução de riscos de 
doenças e de outros agravos. 
c) divulgação dos fatores determinantes da saúde. 
d) participação prioritária da iniciativa privada na assistência à saúde. 
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30 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde 01/2002 - NOAS-SUS 01/02 institui o PLANO 
DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO que deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso dos 
cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às 
seguintes responsabilidades mínimas: 
I - assistência pré-natal, parto e puerpério; acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
infantil. 
II - cobertura universal do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, para todas 
as faixas etárias; ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. 
III - tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais mais frequentes. 
IV - atendimento de afecções agudas de maior incidência; acompanhamento de pessoas com doenças 
crônicas de baixa prevalência. 
Estão corretas: 
a) Todas as afirmativas. 
b) Apenas três afirmativas. 
c) Apenas duas afirmativas. 
d) Apenas uma afirmativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE AQUI 

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