
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2013 

• PROVA OBJETIVA - 10 / 11 / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

ENFERMEIRO 
_______________________________________________________________________________________ 

 

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:  



02 – Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz – Concurso Público 001/2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

Questão 01) Assinale a alternativa 

que preencha, pela ordem, 

corretamente as lacunas. 

I. No embarque, será _________ 

apresentação de um documento 

oficial. 

II. Aquele clube possui _____ sócios. 

III. Argumentavam e discutiam ____ 

durante a reunião. 

IV. O primeiro e segundo ___ desta 

fileira ___ a prova oral a seguir. 

V. A primeira e a segunda ______ 

sairão mais cedo por bom 

comportamento! 

A) necessário – bastantes – bastante – 

estudantes – farão – fileira 

B) necessária – bastantes – bastante – 

estudantes – farão – fileiras 

C) necessária – bastantes – bastantes– 

estudante – fará – fileiras 

D) necessário – bastante – bastante – 

estudantes – farão – fileiras 

E) necessária – bastantes – bastante – 

estudante – fará – fileira 

Questão 02) Analise a relação 

estabelecida entre os verbos e os 

termos que os completam. 

I. Em “Aquele prefeito enganou à 

população.”, há um verbo transitivo 

direto cujo complemento verbal é um 

objeto direto preposicionado, uma 

vez que se deseja evitar a 

ambiguidade na frase. 

II. Em “Não favoreça a José em 

detrimento de Wilson.”, há um verbo 

transitivo indireto cujo complemento 

verbal é um objeto indireto, uma vez 

que este é formado de nome 

referente a pessoas e o verbo exige 

preposição. 

III. Em “O jurado não soube a quem 

premiar primeiro.”, há um verbo 

transitivo direto cujo complemento 

verbal é um objeto direto 

preposicionado, uma vez que este é 

formado do pronome “quem”. 

IV. Em “Não ouvi a ti durante o discurso 

daquele político.”, há um verbo 

transitivo direto cujo complemento 

verbal é um objeto direto 

preposicionado, uma vez que este é 

formado por pronome oblíquo tônico. 

V. Em “O comunicado afligiu a todos.”, 

há um verbo transitivo indireto cujo 

complemento verbal é um objeto 

direto preposicionado, uma vez que 

este é formado por pronome 

indefinido e o verbo exige 

preposição. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e III estão corretas. 

B) Somente II e III estão corretas. 

C) Somente II e V estão corretas. 

D) Somente I, III e IV estão corretas. 

E) Somente II, III e V estão corretas. 

Questão 03) Assinale a alternativa 

INCORRETA quanto à regência 

verbal. 

A) Todo o povo brasileiro simpatizou 

com a ideia de plebiscito. 

B) Preferiu a dura realidade do que a 

ilusão de uma vida feliz. 

C) Há empresas que pagam comissões 

injustas aos funcionários. 

D) Três homens presidiram ao júri. 

E) Lembramos o endereço da agência 

de viagens. 
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MATEMÁTICA 
 

Questão 04) Um salão comercial  

retangular de comprimento 30m e 

largura de 25m deverá ser repartido 

em pequenas salas a serem alugadas. 

Qual o valor da área, em m2, de cada 

sala, sabendo que todas as salas 

devem ser iguais e ter a maior área 

possível? 

A) 25m2 

B) 20m2 

C) 15m2 

D) 10m2 

E) 5m2 

Questão 05) Uma pessoa de 1,70m, 

que está a 100m do prédio, enxerga-o 

segundo um ângulo de 60ᵒ com a 

horizontal. Considerando que,  

3 1,73 , a altura do prédio, em 

metros, é: 

A) 17,3 

B) 173 

C) 174,5 

D) 17,45 

E) 180 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 06) Em 2014, o Brasil 

sediará um dos maiores e mais 

importantes eventos esportivos do 

planeta, a Copa do Mundo de Futebol. 

Para garantir a realização do evento, 

governos e iniciativa privada estão 

investindo recursos financeiros para 

reformar, remodelar e ampliar 

estádios, ruas, avenidas, estradas, 

aeroportos, entre outros bens públicos  

 

nas cidades que irão receber os jogos. 

Para tanto, todos os agentes envolvidos 

partilham e se comprometem através 

de um termo específico a apresentar os 

valores investidos para a realização do 

evento, os quais também definem qual 

o papel dos governos federal, estaduais 

e municipais, bem como dos agentes 

privados, a liberação e utilização de 

recursos e a execução de ações. 

Assinale entre as alternativas abaixo 

aquela que apresenta a denominação 

correta do termo de prerrogativas, 

estratégias e ações em questão. 

A) Termo de Transparência. 

B) Termo de Compromissos. 

C) Termo de Isonomia. 

D) Matriz da Transparência. 

E) Matriz de Responsabilidades. 

Questão 07) Segundo o IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, em 2012 houve um ganho 

de 5,8% no rendimento médio mensal 

real de todos os trabalhos das pessoas 

de 15 anos ou mais de idade ocupadas 

e com rendimento. A média salarial 

mensal que em 2011 era de R$ 

1.425,00, em 2012 alcançou R$ 

1.507,00. Esses dados foram apurados 

a partir da PNAD – Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios. Sobre a 

PNAD é INCORRETO afirmar que 

A) trata-se de um levantamento 

estatístico que integra o Programa 

Nacional de Pesquisas Contínuas por 

Amostra de Domicílios do IBGE. 

B) um dos fatores pesquisados é o 

rendimento mensal normalmente 

recebido do trabalho principal e dos 

outros trabalhos, tais como 

aposentadoria, pensão, abono de 

permanência, aluguel e outros 

rendimentos.  
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C) dados sobre a alfabetização, 

escolaridade (série e grau 

frequentados) e nível de instrução 

das pessoas que não são estudantes 

(última série concluída e grau 

correspondente) também compõem 

suas bases de investigação. 

D) informações sobre sexo, cor, 

condição na unidade domiciliar, 

posição na família e no domicílio, 

número na família e data de 

nascimento dos moradores são 

dados de grande relevância da 

pesquisa. 

E) efetua a produção contínua e 

sistemática de índices de preços ao 

consumidor, tendo como unidade de 

coleta estabelecimentos comerciais 

e de prestação de serviços, 

concessionárias de serviços públicos 

e domicílios (para levantamento de 

aluguel e condomínio). 

INFORMÁTICA 
 

Questão 08) Considere o fragmento 

(abaixo) de uma planilha do Microsoft 

Excel 2007. 

 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o resultado da fórmula 

abaixo: 

=(SOMA(A1;B2;A3)+SOMA(B1:B3))/B1 

A) 10  

B) 6  

C) 18  

D) 16 

E) 12 

 

Questão 09) O Microsoft Word 2007 

possui um botão que permite copiar 

os formatos de textos existentes, 

para outro texto, sem copiar o texto. 

Tal botão é denominado: 

A) Sombreamento 

B) Recortar 

C) Colar Especial 

D) Formatar Pincel 

E) Selecionar Formatação 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) Assinale a alternativa 

que NÃO apresenta um fator de risco 

associado aos mecanismos de 

transmissão do HIV (Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida).  

A) Relações sexuais desprotegidas. 

B) Uso compartilhado dos mesmos 

copos e talheres. 

C) Utilização de sangue ou seus 

derivados não testados ou não 

tratados adequadamente. 

D) Recepção de órgãos ou sêmen de 

doadores não testados. 

E) Reutilização de seringas e agulhas, 

bem como o seu 

compartilhamento. 

Questão 11) A presbiacusia é uma 

alteração comum que ocorre na 

acuidade auditiva, relacionada com a  

A) diabetes. 

B) genética. 

C) idade. 

D) obesidade. 

E) hipertensão. 
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Questão 12) Sobre o Sistema 

Nacional de Vigilância Epidemiológica 

(SNVE), é correto afirmar que  

A) compreende num conjunto 

interarticulado de instituições do 

setor público e privado, 

componentes do Sistema Único de 

Saúde - SUS, que, direta ou 

indiretamente, notificam doenças e 

agravos, prestam serviços a 

grupos populacionais ou orientam 

a conduta a ser tomada no 

controle das mesmas. 

B) é um conjunto de unidade de 

análise e divulgação de dados, 

para atender às necessidades de 

informações de instituições, 

programas e serviços. 

C) é parte dos sistemas de saúde e, 

como tal, integra suas estruturas 

organizacionais e contribui para 

sua missão. 

D) é um procedimento realizado com 

vistas ao da magnitude de 

ocorrência do evento, quando se 

suspeita que casos possam estar 

ocorrendo sem registro nos 

serviços de saúde. 

E) Todas as alternativas anteriores 

estão incorretas. 

Questão 13) A Esquistossomose 

Mansoni é uma infecção produzida 

por parasito trematódeo digenético, 

cuja sintomatologia clínica depende 

de seu estágio de evolução no 

homem. Após seis meses de infecção, 

há risco de o quadro clínico evoluir 

para a fase crônica. Todas as 

alternativas abaixo refletem as suas 

formas clínicas, EXCETO  

 

 

A) hepatointestinal. 

B) hepática. 

C) anemia hemolítica. 

D) hepatoesplênica compensada. 

E) hepatoesplênica descompensada. 

Questão 14) Em que momento está 

correta e é indicada a administração de 

1 mg de vitamina K, por via oral ou 

Intramuscular? Assinale a alternativa 

correta. 

A) Para todos os recém-nascidos, 

durante as primeiras horas de vida. 

B) Para alguns recém-nascidos, 

dependendo de sua patologia. 

C) Para todos os recém-nascidos, após 

24 horas de vida. 

D) Para todos os recém-nascidos, após 

72 horas de vida. 

E) Apenas para a progenitora, logo 

após o parto. 

Questão 15) A adaptação inicial do 

recém-nascido é verificada na sala de 

parto através de uma avaliação que 

se chama 

A) ingurgitação mamária. 

B) tamanho das fontanelas. 

C) manchas mongólicas. 

D) medição dos perímetros. 

E) índice de APGAR.  

Questão 16) A lei que define que o 

SUS contará com a conferência, 

conselho de saúde e comissões 

bipartides como instâncias colegiadas 

é a 

A) Lei nº 8.142/90. 

B) Lei nº 8.142/28. 

C) Lei nº 8.080/90. 

D) Lei nº 10.741/2003. 

E) Lei nº 8.088/90.  
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Questão 17) Todas as proposições 

abaixo retratam marcas específicas 

da Política Nacional de Humanização 

(PNH), EXCETO o que está na 

alternativa:  

A) Serão reduzidas as filas e o tempo 

de espera com ampliação do 

acesso e atendimento acolhedor e 

resolutivo baseados em critérios 

de risco. 

B) Todo usuário do SUS saberá quem 

são os profissionais que cuidam 

de sua saúde e os serviços de 

saúde se responsabilizarão por 

sua referência territorial. 

C) As unidades de saúde garantirão 

as informações ao usuário, o 

acompanhamento de pessoas de 

sua rede social (de livre escolha) 

e os direitos do código dos 

usuários do SUS. 

D) As unidades de saúde garantirão 

gestão participativa aos seus 

trabalhadores e usuários assim 

como educação permanente aos 

trabalhadores. 

E) Serão selecionadas, apoiadas e 

publicizadas experiências na rede 

SUS, com função multiplicadora. 

Questão 18) O aleitamento materno 

é a alimentação ideal para o bebê. No 

entanto, a amamentação não é 

indicada quando a mãe apresenta 

A) puérpera idosa. 

B) mastite leve. 

C) tuberculose bacilífera. 

D) mamoplastia parcial. 

E) papilas invertidas. 

 

 

Questão 19) No dia a dia das 

atividades de enfermagem, os 

princípios éticos têm de ser 

constantemente vivenciados. Como 

se pode verificar no Código de Ética 

dos Profissionais da Enfermagem, as 

responsabilidades e deveres dessa 

profissão requerem do profissional, 

entre outras, 

A) paternalismo, compromisso, 

beneficência, autonomia, equidade 

e dignidade. 

B) competência, respeito à vida, 

justiça, prudência, honestidade e 

solidariedade. 

C) veracidade, maternidade, 

confiabilidade, universalidade, 

descentralização e direito . 

D) confiabilidade, benemerência, 

justiça, inconformismo, 

assistencialismo e dependência. 

E) autonomia, beneficência, 

paternalismo, santidade da vida, 

honestidade e competência.  

Questão 20) Para que a vigilância 

epidemiológica possa propor ações de 

prevenção e controle a partir do 

estudo do comportamento das 

doenças e agravos à população, é 

importante seguir algumas etapas 

listadas, EXCETO  

A) coleta de dado, processamento dos 

dados e análise de dados. 

B) recomendação de medidas de 

controle e prevenção, promoção 

das ações de controle e prevenção. 

C) avaliação da eficácia das medidas. 

D) notificação e subnotificação das 

doenças. 

E) divulgação das informações. 
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Questão 21) Uma gestante chega à 

Unidade de Saúde com o 

aparecimento de edema, hipertensão 

e de proteína na urina. O quadro 

descrito anteriormente possivelmente 

caracteriza 

A) gravidez tubária. 

B) diabetes mellitus. 

C) eclâmpsia. 

D) pré-eclâmpsia. 

E) gravidez de baixo risco. 

Questão 22) As penalidades 

referentes à advertência verbal, 

multa, censura e suspensão do 

exercício profissional, da alçada do 

Conselho ___________________ , 

serão registradas no prontuário do 

profissional de enfermagem; a pena 

de ___________ do direito ao 

exercício profissional é de 

competência do Conselho ________ , 

conforme o disposto no art. 18, 

parágrafo primeiro, da Lei nº 

5.905/73.  

A alternativa que preenche 

corretamente as lacunas, 

respectivamente, é: 

A) Federal de Enfermagem; multa; 

Regional de Enfermagem. 

B) Regional de Enfermagem; 

cassação ; Federal de 

Enfermagem. 

C) Regional de Enfermagem; 

advertência verbal; Federal de 

Enfermagem. 

D) Regional de Enfermagem; 

cassação; dos Delegados 

Regionais. 

E) Federal de Enfermagem; censura; 

Regional de Enfermagem. 

 

Questão 23) O idoso que passa um 

tempo prolongado acamado acaba 

desenvolvendo úlceras de decúbito 

(escaras). São alguns fatores que 

predispõem o paciente às úlceras de 

decúbito, EXCETO  

A) imobilidade. 

B) alteração da sensibilidade. 

C) deficiência do estado nutricional. 

D) controle dos esfíncteres. 

E) alterações circulatórias. 

Questão 24) A depressão é uma 

manifestação frequente de alteração 

psíquica na idade pré-senil e senil, 

independente da melancolia habitual 

do idoso. A depressão apresenta-se 

na pessoa idosa de maneira pouco 

típica, sendo os quadros pouco 

sintomáticos e de evolução lenta. São 

características da depressão nos 

idosos: 

I. o desencadeamento por 

problemas clínicos; 

II.maior frequência de alterações 

cognitivas; 

III.menor frequência de antecedentes 

familiares depressivos; 

IV.maior gravidade dos sintomas 

depressivos: despertar precoce, 

agitação psicomotora, ideias 

delirantes de ruína e culpa, perda 

de apetite e peso. 

Marque a alternativa em que as 

proposições indicadas estão corretas. 

A) Apenas a I e II. 

B) Apenas a II e III.      

C) Apenas a I, II e III. 

D) Apenas a II e IV. 

E) Todas as afirmativas.  
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Questão 25) A donovanose é uma 

DST pouco frequente, mas 

encontrada em países de climas 

tropical e subtropical, como o Brasil. 

É causada por uma bactéria 

denominada 

A) Calymmatobacterium 

granulomatis. 

B) Treponema pallidum. 

C) Neisseria gonorrhoeae. 

D) Chlamydia trachomatis. 

E) Haemophilus ducrey. 

 

Questão 26) O direito à saúde – 

definido como direito de todos e 

dever do Estado no art. 196 da 

Constituição Federal de 1988 - foi 

regulamentado no ato da publicação 

das Leis nº 8.080 e 8.142, ambas de 

1990, e que passaram a denominar-

se, em conjunto, Lei Orgânica da 

Saúde – LOS. São leis de caráter 

geral que traçam diretrizes e 

garantem: 

I. políticas sociais e econômicas que 

visem a redução do risco de 

doença;   

II. o acesso a serviços de saúde que 

visem a promoção, proteção e 

recuperação da saúde; 

III. seguro-desemprego e fundo de 

garantia por tempo de serviço; 

IV. remuneração superior para 

trabalho noturno. 

Marque a alternativa em que as 

proposições indicadas estão corretas. 

A) Somente as afirmativas I e IV. 

B) Somente as afirmativas I e II. 

C) Somente as afirmativas I, II e III. 

D) Somente as afirmativas I e III.  

E) Todas as afirmativas. 

 

Questão 27) Assinale a alternativa 

que apresenta o que NÃO reflete nas 

principais mudanças esperadas com a 

implantação da estratégia de Saúde 

da Família presentes no modelo de 

assistência do Programa Saúde da 

Família (PSF). 

A) Mudança de enfoque (ao invés de 

dar atenção à doença, a 

preocupação estará centrada na 

atenção à saúde). 

B) Atenção a todos os aspectos da 

saúde do indivíduo e de sua família 

(tanto os que merecem ações 

preventivas como os que 

necessitam de ações de promoção 

da saúde ou curativas, através de 

contato com a unidade básica de 

saúde da família e 

encaminhamento às unidades de 

referência, quando necessário). 

C) Responsabilidade pela prestação 

de assistência por área territorial e 

população adstrita (tal enfoque 

permite um planejamento mais 

adequado das atividades). 

D) Formação de equipe 

interdisciplinar adequada ao 

número de clientes assistidos, com 

a incorporação do agente 

comunitário de saúde. 

E) Desenvolvimento, com os agentes 

comunitários de saúde, de 

atividades de identificação de 

famílias cujos componentes estão 

expostos a riscos à saúde. 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 28) Para o registro das 

informações no prontuário, a 

enfermagem geralmente utiliza um 

roteiro básico que facilita a sua 

elaboração. Considerando-se a sua 

legalidade, faz-se necessário ressaltar 

que servem de proteção tanto para o 

paciente como para os profissionais 

de saúde, a instituição e a sociedade. 

NÃO se inclui entre as significativas 

recomendações para maior precisão 

ao registro das informações o que 

está na alternativa: 

A) Os dados devem ser sempre 

registrados a caneta, em letra 

legível e sem rasuras, utilizando a 

cor de tinta padronizada no 

estabelecimento. Em geral, a cor 

azul é indicada para o plantão 

diurno e a vermelha para o 

noturno. 

B) Recomenda-se pular linha(s) entre 

um registro e outro e deixar 

parágrafo ao iniciar a frase. 

C) Deve-se verificar o tipo de 

impresso utilizado na instituição e 

a rotina que orienta o seu 

preenchimento e identificar 

sempre a folha, preenchendo ou 

completando o cabeçalho, se 

necessário. 

D) Deve-se indicar o horário de cada 

anotação realizada. 

E) Deve-se ler a anotação anterior, 

antes de realizar novo registro. 

 

Questão 29) Para fiscalizar o 

exercício profissional, o COREN 

funciona como um tribunal de ética e, 

como tal, tem por funções o que se 

apresenta nas alternativas abaixo, 

EXCETO 

A) verificar quem pode exercer a 

profissão. 

B) averiguar a existência de 

trabalhadores de enfermagem 

exercendo ilegalmente sua 

profissão. 

C) avaliar se os profissionais que 

exercem legalmente a profissão 

estão cumprindo corretamente 

suas obrigações. 

D) aplicar as penalidades previstas às 

pessoas que ferem a ética 

profissional. 

E) promover estudos e campanhas 

para aperfeiçoamento profissional. 

Questão 30) A incompatibilidade 

materno-fetal ao antígeno Rh pode 

determinar uma doença denominada 

A) hipotireoidismo congênito. 

B) toxoplasmose. 

C) eritroblastose fetal. 

D) fenilcetonúria. 

E) trombocitopênica idiopática. 

 

 




