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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: ENFERMEIRO 
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 - Na condição conhecida como placenta prévia, a placenta está implantada em um segmento 
inferior do útero, sobre o orifício cervical interno ou nas suas proximidades. Partindo da menor para a 
maior gravidade da implantação placentária, a classificação é a seguinte: 
a) Placenta com implantação ou localização baixa, na qual os tecidos placentários mostram-se implantados no 
segmento uterino inferior ou nas proximidades do orifício cervical interno. 
b) Placenta prévia marginal, na qual os tecidos placentários invadem mas não obstruem o orifício cervical interno. 
c) Placenta prévia parcial ou incompleta, em que os tecidos placentarios obstruem parcialmente o orifício cervical 
interno. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
16 - Diabetes melito é um distúrbio do metabolismo dos carboidratos, das proteínas e das gorduras. 
Diabetes gestacional é uma condição que inclui intolerância à glicose, seja induzida pela gravidez ou 
detectada durante a gestação. Durante a gravidez a gestante corre o maior risco de: 
a) Desenvolver infecções mais graves e frequentes, hipertensão induzida pela gravidez, deslocamento prematuro de 
placenta. 
b) Abortamento espontâneo, hidrâmnio, distocia e lesões vaginais causadas pelo nascimento de um feto 
macrossômico, hemorragia puerperal e morte. 
c) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
17 - Também conhecida como pré-eclâmpsia, a hipertensão induzida pela gravidez (HIG) é uma 
síndrome caracterizada por níveis elevados de pressão arterial, proteinúria e, em geral, edema. Em 
geral, a pré-eclâmpsia é detectada na 20º semana de gestação ou mais tarde e persiste até o período 
puerperal; contudo, esse diagnóstico pode ser firmado nos estágios mais avançados da gravidez, tais 
como durante o trabalho de parto ou nas primeiras 48 horas do puerpério. Assinale a alternativa que 
corresponde aos achados físicos NEUROLÓGICOS na HIG grave:  
a) Cefaléia, Distúrbios visuais, Hiper-reflexia, Convulsões. 
b) Proteinúria, Oligúria. 
c) Dor epigástrica ou abdominal alta no quadrante superior direito. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
18 - O sarampo é uma doença infecto-contagiosa, de natureza viral, grave, transmissível e 
extremamente contagiosa, muito comum na infância. Assinale a alternativa correta em relação à 
transmissão do sarampo e seu período de incubação: 
a) A transmissão do vírus ocorre quando o mosquito pica uma pessoa ou primata (macaco) infectados, normalmente 
em regiões de floresta e cerrado, e depois pica uma pessoa saudável que não tenha tomado a vacina. E seu período 
de incubação é de cerca de 7 dias após a picada do mosquito. 
b) Transmitidas por secreções das vias respiratórias como gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse. E seu 
período de incubação, ou seja, o tempo entre o contágio e o aparecimento dos sintomas é de cerca de 12 dias e a 
transmissão pode ocorrer antes do aparecimento dos sintomas e estender-se até o quarto dia depois que surgiram 
placas avermelhadas na pele. 
c) É transmitida pelo vírus VHB, que tem predileção por infectar os hepatócitos, as células do fígado. E seu período 
de incubação é de 10 dias. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
19 - Também conhecida por pertussis ou tosse comprida, é uma moléstia infectocontagiosa aguda do 
trato respiratório transmitida pela bactéria Bordetella pertussis, o contado se dá pelo contágio direto 
com a pessoa infectada ou por gotículas eliminadas pelo doente ao tossir, espirrar ou falar. A infecção 
pode ocorrer em qualquer época do ano e em qualquer fase da vida, mas acomete especialmente as 
crianças menores de dois anos. Qual doença de notificação compulsória o anunciado da questão está 
se referindo? 
a) Hepatite B. 
b) Coqueluche. 
c) Febre Amarela. 
d) Nenhuma das alternativas acima. 
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20 - O leite materno é produzido pela ação de hormônios e reflexos. Durante a gravidez, 
hormônios preparam o tecido glandular para a produção do leite. Quando a criança começa a sugar, 
dois reflexos fazem o leite descer na quantidade e no momento certo. Esses reflexos são:  
a) Prolactina e ocitocina. 
b) Estrogênio e ocitocina. 
c) Estrogênio e prolactina. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
21 - O sarampo é uma doença viral, e é uma infecção do sistema respiratório, causada por um 
paramixovirus do gênero Morbillivirus. É altamente contagiosa e afeta principalmente crianças. São 
manifestações clínicas do sarampo EXCETO: 
a) Febre alta acima de 38,5ºC. 
b) Tosse e coriza. 
c) Febre acima de 37,5ºC. 
d) Conjuntivite. 
 
22 - A consulta de enfermagem é uma atividade utilizada pelo profissional de enfermagem capacitado 
para fornecer parecer, instrução ou examinar determinada situação, a fim de decidir sobre um plano 
de ação sobre sua área de conhecimento em relação às necessidades apresentadas pelo cliente. 
Histórico, diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem, evolução e avaliação, são passos 
necessários para estabelecer: 
a) O processo de enfermagem. 
b) A assistência de enfermagem. 
c) A bioética de enfermagem. 
d) A visita domiciliar. 
 
23 - A oxigenioterapia diminui a mortalidade e melhora a qualidade de vida de pacientes com hipóxia. 
Deverá ser usada EXCETO em casos: 
a) Respiração ruidosa. 
b) SpO2 entre 90% e 100%. 
c) Cianose. 
d) Taquicardia ou taquipneia. 
 
24 - O centro cirúrgico é o conjunto de áreas e instalações que permitem efetuar a cirurgia nas 
melhores condições de segurança para o paciente e de conforto para a equipe de saúde. Na 
composição física temos elementos indispensáveis e independentes para melhor funcionamento da 
rotina. Assinale a alternativa que corresponde a esses elementos: 
a) Vestiário, conforto médico, sala de anestesias, sala de enfermagem. 
b) Sala de material e estoque de medicamentos, área para recepção de pacientes. 
c) Sala de operação, Sala para equipe de limpeza e elementos de apoio. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
25 - Em relação as doenças cardiovasculares a Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais frequente, 
sendo também o principal fator de risco para as complicações mais comuns como acidente vascular 
cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da doença renal crônica terminal. As ações de 
enfermagem para diagnóstico da hipertensão arterial são: 
a) Pré-consulta (triagem/confirmação diagnostica). 
b) Consulta de enfermagem - para pacientes com pressão arterial sobre controle. 
c) Pós-consulta (reforço de orientação após as consultas médicas). 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
26 - Sistema Único de Saúde, criado no Brasil em 1988 com a promulgação da nova Constituição 
Federal, tornou o acesso gratuito à saúde direito de todo cidadão. Entre as ações mais reconhecidas do 
SUS estão: 
a) Criação do serviço móvel de emergência (SAMU). 
b) Politicas Nacionais de Atenção Integral à Saúde da Mulher. 
c) Politicas Nacionais de Humanização do SUS e de Saúde do Trabalhador. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
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27 - Para reduzir os riscos de ocorrência de infecção hospitalar, um hospital deve constituir uma 
Comissão de Controle de Infecções Hospitalar (CCIH), que é responsável por uma série de medidas 
como o incentivo da correta higienização das mãos dos profissionais de saúde; o controle do uso de 
antimicrobianos, a fiscalização da limpeza e desinfecção de artigos e superfícies. Essa comissão deve 
realizar EXCETO: 
a) Não executar busca ativa aos pacientes com infecção. 
b) Desenvolver ações na busca ativa de infecções hospitalares. 
c) Controlar o uso de antibióticos. 
d) Fazer análise microbiológica da água. 
 
28 - O PNI foi instituído em 1973, com a finalidade de coordenar ações que se desenvolviam, até 
então, com descontinuidade, pelo caráter episódico e pela reduzida área de cobertura. Essas ações 
conduzidas dentro de programas especiais (erradicação da varíola, controle da tuberculose) e como 
atividades desenvolvidas por iniciativa de governos estaduais, necessitavam de uma coordenação 
central que lhes proporcionassem sincronia e racionalização. A Lei n.º 6.259, de 30/10/1975, 
regulamentada pelo Decreto nº 78.231, de 12/08/1976, institucionaliza o PNI, sob a responsabilidade 
do Ministério da Saúde. As competências do Programa, estabelecidas no Decreto nº 78.231, podem ser 
consideradas válidas até o momento: 
a) Implantar e implementar as ações do Programa, relacionadas com as vacinações de caráter obrigatório. 
b) Não estabelecer normas básicas para a execução das vacinações. 
c) Estabelecer critérios e prestar apoio técnico e financeiro à elaboração, implantação e implementação dos 
programas de vacinação a cargo das secretarias de saúde das unidades federadas. 
d) As alternativas “a” e “c” estão corretas. 
 
29 - No estudo das endemias e epidemias, qual o nome dado ao grupo que engloba as doenças 
infecciosas de descoberta recente e/ou cuja incidência tende a aumentar no futuro: 
a) Doenças crônicas. 
b) Doenças emergentes. 
c) Doenças degenerativas. 
d) Doenças entrópicas. 
 
30 - As alternativas abaixo indicam ações e programas do Ministério da Saúde, EXCETO: 
a) ProUni. 
b) UPA 24h. 
c) Academia da Saúde. 
d) Humaniza SUS. 
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