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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

MATEMÁTICA 06 a 10 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11 a 15 
16 a 30 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 Caso qualquer equipamento venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado no envelope de guarda 

de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.

ENFERMEIRO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Redução da maioridade penal pode mudar 

outras leis 
 
A redução da maioridade penal, que deve ser 

votada no plenário da Câmara dos Deputados a partir 
da semana que vem, pode abrir precedente para que 
outras leis que determinam faixas etárias para realizar 
determinadas atividades também sejam alteradas, 
caso seja aprovada. Entre as regras que podem mudar 
estão as leis que delimitam as atividades à 
imputabilidade penal podem sofrer mudanças, como é 
o caso do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).  

O projeto que tramita na Câmara pretende 
reduzir de 18 para 16 anos a idade mínima para que 
uma pessoa seja condenada na prática de crimes. 
Atualmente, até os 18 anos os adolescentes são 
considerados inimputáveis. Caso um adolescente 
acima de 12 anos entre em conflito com a lei, a Justiça 
pode determinar que ele cumpra alguma medida 
socioeducativa, que pode chegar até a internação por 
três anos, conforme o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Se o projeto for aprovado, quem tem 
acima de 16 anos será considerado imputável terá que 
responder como adulto, sujeito às penas previstas no 
Código Penal. 

Segundo o professor de criminologia da 
Universidade Positivo, Flávio Bortolozzi Junior, ao 
menos o Código de Trânsito Brasileiro pode sofrer 
mudanças. “O código no artigo 140 exige a 
imputabilidade penal para que a pessoa adquira a 
carteira de motoristas. Se com a aprovação da redução 
da maioridade penal não houver mudanças no código, 
isso permite que a pessoa com 16 anos dirija”, explica. 
Isso exclui, lembra Bortolozzi Junior, as carteiras de 
habilitação C e D, que tem estipulada a idade mínima 
de 21 anos para quem quiser obter. 

Além do código, segundo o professor, outras 
leis que dependam da imputabilidade penal podem 
sofrer mudanças, mas isso abre precedente para que 
legislações que determinam faixa etária sejam 
alteradas. Ele cita como exemplo a compra e consumo 
de bebidas alcoólicas. A legislação brasileira impede 
que pessoas com menos de 18 anos bebam álcool, 
mas, “penalmente é estranho não permitir que uma 
pessoa que pode ser presa não use bebidas 
alcoólicas”, argumenta. 

O professor de direito penal e criminologia da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), 
Joe Velo, é mais cauteloso. Ele concorda que a 
diminuição da idade penal cria o ensejo a “algumas 
discussões no futuro”. Segundo o professor, a 
provável aprovação do projeto pode levar os 
legisladores a reverem os critérios para as escolhas de 
idades mínimas – ingerir bebidas alcoólicas, acesso à 
pornografia, casamento. 

Ele lembra, entretanto, que há uma 
“independência de políticas” nestes casos. “Se vier a 
mudança, a princípio não influencia nas outras 
normativas. Essas normas que exigem um mínimo de 
idade são independentes”. O professor compara esta 
situação com a aprovação da idade mínima para votar 
– 16 anos – o que, na época, não provocou a redução 
da maioridade penal. 
Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-
e-cidadania 

 
 
 
 
 

Questão 01  
 
Segundo Flávio Bortolozzi Junior, algumas leis que 
dependam da imputabilidade penal podem sofrer 
mudanças, EXCETO: 

(A) Consumo de bebidas alcoólicas. 
(B) Carteira de habilitação. 
(C) Casamento. 
(D) Voto. 

 

Questão 02  
 
Sinônimo para “cauteloso”, em “O professor de direito 
penal e criminologia da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUC-PR), Joe Velo, é mais 
cauteloso”: 

(A) Ponderado. 
(B) Sentimental. 
(C) Astuto. 
(D) Descompassado. 

 

Questão 03  
 
A palavra em destaque na frase, “Redução da 
maioridade penal pode mudar outras leis”, exerce a 
função sintática de: 

(A) Núcleo do sujeito. 
(B) Núcleo do objeto. 
(C) Adjunto adnominal. 
(D) Substantivo. 

 

 

Leia a charge, a seguir: 
 

 

Questão 04  
 
A palavra “ovinhos” está em destaque, por quê? 

(A) Trata-se de ovos de Páscoa, o mosquito está 
disfarçado de Coelho. 

(B) Trata-se de ovos que podem ser depositados pelo 
mosquito causador da doença dengue. 

(C) Trata-se de palavra no diminutivo, sua ênfase é 
justificada pela sensibilidade da temática 
proposta: os ovos não são necessariamente 
pequenos, mas delicados. 

(D) Trata-se de demarcar a ironia estabelecida no 
texto: o mosquito da dengue age exatamente 
como o coelho da Páscoa, na mesma época e 
com os mesmos propósitos de agradar as 
crianças. 
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Leia o poema, a seguir: 
 
Letra Mágica 
(José Paulo Paes) 
 
Que pode fazer você 
para o elefante 
tão deselegante 
ficar elegante? 
Ora, troque o f por g! 
 
Mas se trocar, no rato, 
o r por g, 
transforma-o você 
(veja que perigo!) 
no seu pior inimigo: 
o gato. 
 
Disponível em: 
http://baudashistoriasepoemas.blogspot.com.br 
 

Questão 05  
 
Letras e fonemas podem não ser correspondentes em 
nossa língua. Observe o exemplo, a seguir: a letra “x” 
pode representar diferentes sons, “xícara”, “exterior”, 
“exame”, “táxi”. Quando duas letras representam 
apenas um som, denominamos DÍGRAFO. No poema 
“Letra Mágica”, a troca de “r” por “g” transformou 
“rato” em “gato”, em qual alternativa outra troca 
representaria a ocorrência de dígrafo? 

(A) Fato. 
(B) Chato. 
(C) Tato. 
(D) Pato. 

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 06  
 
Funcionários de uma empresa que recebiam de salário 
R$1.800,00 passaram a receber 1/5 a mais desse valor. 
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar 
que os funcionários passaram a receber uma quantia 
em dinheiro equivalente a: 

(A) R$ 2.090,00 
(B) R$ 2.160,00 
(C) R$ 2.210,00 
(D) R$ 2.280,00 

 

Questão 07  
 
Um assinante de uma empresa de TV a cabo contratou 
um pacote de 288 canais, sendo que 1/3 dos canais 
estão divididos entre filmes e esportes. Assinale a 
alternativa que representa a quantidade exata de 
canais que não são de filmes e esportes: 

(A) 169 canais 
(B) 176 canais 
(C) 189 canais 
(D) 192 canais 

 

Questão 08  
 
Luiza comprou dois produtos em seu cartão de 
crédito: uma geladeira no valor de R$847,40 e uma 
mesa no valor de R$ 632,20. Sabendo que Luiza irá 
pagar essa compra em 12 prestações de valores 
iguais, assinale a alternativa que representa o valor de 
cada uma dessas prestações: 
 
 

(A) R$ 123,30 
(B) R$ 125,60 
(C) R$ 127,20 
(D) R4 128,40 

 

Questão 09  
 
Resolvendo a expressão: ( 15 x 260 ) – ( 10,80 x 
253,50), o resultado obtido é: 

(A) 892,10 
(B) 937,40 
(C) 1162,20 
(D) 1215,70 

 

Questão 10  
 
Em uma sacola, há 3 bolas de gude pretas, 12 bolas de 
gude brancas e 5 bolas de gude vermelhas. 
Considerando que será retirada da sacola apenas uma 
bola de gude, é CORRETO afirmar que a probabilidade 
desta bola ser de cor vermelha é de: 

(A) 3/4 
(B) 2/3 
(C) 4/5 
(D) 1/4 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 

Questão 11  
 
O programa do Ministério da Educação destinado a 
financiar a graduação na educação superior de 
estudantes matriculados em instituições não gratuitas 
é representado pela “sigla”: 

(A) ENEM. 
(B) MEC. 
(C) ENADE. 
(D) FIES. 

 

Questão 12  
 
“Com o início em um posto de gasolina – de onde 
surgiu seu nome –, a OPERAÇÃO LAVA JATO, da 
Polícia Federal, deflagrada em 2014, investiga”: 

(A) O cartel formado na cidade do Rio de Janeiro, que 
fomenta as milícias do tráfego de drogas. 

(B) O esquema de compra de votos e influência 
política no STJD para fraudar as eleições 
Federais. 

(C) Um grande esquema de lavagem e desvio de 
dinheiro envolvendo a Petrobras, grandes 
empreiteiras do país e políticos.  

(D) O pagamento de propina aos Ministros do 
Governo Federal, amplamente conhecido como 
MENSALÃO. 

 

Questão 13  
 
Acerca da história do município de Morretes do Estado 
do Paraná, o primeiro “vilarejo” recebeu o nome 
primitivo de Nossa Senhora do Porto e Menino Deus 
dos Três Morretes. A vila foi elevada a cidade pela Lei 
n° 188 de 24 de maio de 1869, com a denominação de: 

(A) Nhundiaquara. 
(B) Morrito. 
(C) São Sebastião.  
(D) Iguaçu. 
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Questão 14  
 
No dia 10 de Junho de 2015, o site g1.globo.com 
divulgou entre seus destaques a seguinte notícia: 
“Incêndio em depósito de petróleo deixa mortos na 
região de Kiev”. 
 

 
Nesse contexto, a cidade de Kiev é localizada 
na(o)/em: 

(A) Rússia. 
(B) Israel. 
(C) Cazaquistão.  
(D) Ucrânia. 

 

Questão 15  
 
Acerca dos conhecimentos histórico-geográficos, as 
bandeiras, a seguir, representam: 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(A) Países.  
(B) Estados Brasileiros. 
(C) Clubes de Futebol. 
(D) Cidades Americanas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 16  
 
A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, organização e funcionamento 
dos serviços correspondentes, e dá outras 
providências. Sobre esta Lei, é CORRETO afirmar: 

I. O dever do Estado não exclui o das 
pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade. 

II. A iniciativa privada não poderá participar 
do Sistema Único de Saúde – SUS, em 
caráter complementar. 

III. A fiscalização e inspeção de alimentos, 
água e bebidas para consumo humano 
não faz parte dos objetivos do Sistema 
Único de Saúde – SUS. 

IV. A saúde tem como fatores determinantes 
e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a 
renda, a educação, o transporte, o lazer e 
o acesso aos bens e serviços essenciais; 
os níveis de saúde da população 

expressam a organização social e 
econômica do País.  

(A) Todas as alternativas estão corretas. 
(B) Nenhuma alternativa está correta. 
(C) Somente as alternativas I e IV estão corretas. 
(D) Somente as alternativas II e III estão corretas. 

 

Questão 17  
 
Considerando os dados hipotéticos sobre a dengue 
em três municípios do Estado do Paraná em um 
mesmo período: 
 

Município População Número de 
casos 

A 70.890 
habitantes 

1936 

M 45.000 
habitantes 

1920 

Z 35.240 
habitantes 

1900 

Avaliando os dados acima é possível afirmar que: 

(A) O risco de contrair a dengue é igual nos três 
municípios. 

(B) O risco de contrair a dengue é maior no município 
A. 

(C) O risco de contrair a dengue é maior no município 
Z e menor no município A. 

(D) O risco de contrair a dengue é igual nos 
municípios M e Z. 

 

Questão 18  
 
A resolução COFEN 311/2007 aprova a reformulação 
do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 
De acordo com esta resolução, assinale a alternativa 
CORRETA: 

(A) É direito do profissional recusar-se a executar 
atividades que não seja de sua competência 
técnica, científica, ética e legal ou que não 
ofereçam segurança ao profissional, a pessoas, 
família e coletividade. 

(B) Independentemente de sua competência técnica, 
científica, ética e legal, o profissional deve aceitar 
todos os encargos e atribuições que lhe forem 
passados. 

(C) Não é responsabilidade nem dever do profissional 
informar à pessoa, família e coletividade a 
respeito dos direitos, riscos, benefícios e 
intercorrências acerca da assistência de 
enfermagem. 

(D) É proibido ao profissional provocar aborto, ou 
cooperar em prática destinada a interromper a 
gestação, mesmo em casos previstos em lei o 
profissional é proibido de participar. 

 

Questão 19  
 
De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB, 2012), são atribuições específicas do 
enfermeiro: 

(A) Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, 
atividades em grupo, consultas clínicas, indicar de 
forma compartilhada com outros pontos de 
atenção, a necessidade de internação hospitalar 
ou domiciliar. 

(B) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e 
manter os cadastros atualizados.  

(C) Desenvolver atividades de promoção da saúde, 
de prevenção das doenças e agravos e de 
vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares 
e de ações educativas individuais e coletivas nos 
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domicílios e na comunidade, realizar consultas 
clínicas. 

(D) Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, 
atividades em grupo e conforme protocolos ou 
outras normativas técnicas estabelecidas pelo 
gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito 
Federal, observadas as disposições legais da 
profissão, solicitar exames complementares, 
prescrever medicações e encaminhar, quando 
necessário, usuários a outros serviços. 

 

Questão 20  
 
De acordo com as Diretrizes do Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (NASF), a composição de cada um 
dos NASF será definida pelos gestores municipais, 
seguindo os critérios de prioridades identificados a 
partir dos dados epidemiológicos e das necessidades 
locais e das equipes de saúde que serão apoiadas. 
Entre as ocupações Código Brasileiro de Ocupações 
(CBO) que poderão compor os NASF 1 e 2 estão: 

(A) Médico acupunturista, assistente social, 
farmacêutico, médico pediatra e pedagogo. 

(B) Médico veterinário, profissional com formação em 
arte e educação (arte educador), médico 
homeopata e psicólogo. 

(C) Fisioterapeuta, médico geriatra, profissional de 
saúde sanitarista, psicólogo e pedagogo. 

(D) Médico geriatra, médico internista, terapeuta 
ocupacional, médico veterinário e biólogo.  

 

Questão 21  
 

A. M. G. teve seu primeiro filho há uma semana, em 
visita domiciliar à paciente o(a) enfermeiro(a) inicia a 
conversa falando sobre o aleitamento materno, neste 
momento, a paciente expôs a seguinte dúvida:  “Tenho 
que deixá-lo mamar até esvaziar toda a mama ou devo 
trocá-lo de mama após um determinado tempo?”. 
Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE 
a questão: 

(A) Não há necessidade de esvaziar completamente 
a mama. 

(B) Deve-se deixar a criança mamar até esvaziar a 
mama para que o bebê receba o leite do final da 
mamada que é rico em anticorpos e tem alto teor 
de água, promovendo a saciedade e, 
consequentemente, maior espaçamento entre as 
mamadas, é importante também para o ganho 
adequado de peso do bebê e para a manutenção 
da produção de leite suficiente. 

(C) A criança deve ser trocada de mama a cada 
30minutos de mamada, isto evitará fissuras nas 
mamas, e possibilitará melhor enchimento das 
mamas para a próxima amamentação. 

(D) É importante que ocorra o completo esvaziamento 
das mamas para que a criança receba o leite do 
final da mamada, que é mais calórico, 
promovendo a saciedade e, consequentemente, 
maior espaçamento entre as mamadas, é 
importante também para o ganho adequado de 
peso do bebê e para a manutenção da produção 
de leite suficiente. 
 

Questão 22  
 

As crianças são frequentemente acometidas por 
doenças respiratórias e gastrointestinais. Sendo 
assim, o profissional de saúde deve conseguir 
identificar sinais de maior gravidade dessas doenças. 
Para a criança com diarreia, é importante identificar 
sinais de gravidade, tais como: 

 
(A) Letargia, inconsciência, inquietude, irritação, olhos 

fundos, sinal da prega presente (a prega cutânea 
retorna lentamente ao estado natural) ou se a 
criança não consegue mamar ou beber líquidos. 

(B) Frequência respiratória intensificada, tiragem 
subcostal, irritação, olhos fundos e hipotermia. 

(C) Dificuldade de respirar, inquietude, batimentos de 
asas do nariz e tiragem subcostal. 

(D) Letargia, tiragem subcostal, inconsciência, 
inquietude, irritação, olhos fundos, sinal da prega 
presente (a prega cutânea retorna lentamente ao 
estado natural) ou se a criança não consegue 
mamar ou beber líquidos. 

 

Questão 23  
 

Durante a consulta de enfermagem de um bebê recém-
nascido o(a) enfermeiro(a) realizou a ausculta cardíaca 
e verificou a frequência respiratória, os resultados 
foram respectivamente 130 batimentos por minuto 
(bpm) e 40 respirações por minuto (rpm). Diante destes 
resultados, assinale a alternativa CORRETA: 

(A) O valor da frequência cardíaca não está dentro da 
variação considerada como normal para um 
recém-nascido. 

(B) Os valores estão dentro da variação considerada 
normal para recém-nascidos. 

(C) O valor da frequência respiratória não está dentro 
da variação considerada como normal para um 
recém-nascido. 

(D) Ambos os valores são anormais para um recém-
nascido. 

 

Questão 24  
 

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a 
assistência pré-natal deve ser organizada para atender 
às reais necessidades da população de gestantes, 
mediante a utilização dos conhecimentos técnico-
científicos existentes e dos meios e recursos 
disponíveis mais adequados para cada caso. E para 
que ocorra uma assistência pré-natal efetiva, entre 
outras medidas, deve-se procurar garantir: 

(A) Acompanhamento periódico e contínuo de todas 
as gestantes, para assegurar seu seguimento 
durante toda a gestação, em intervalos 
preestabelecidos, ou seja, mensalmente, até a 
28ª semana; quinzenalmente, da 28ª até a 36ª 
semana; e semanalmente, no termo. 

(B) Imunização para febre amarela, hepatite A e 
antitetânica. 

(C) Acompanhamento periódico e contínuo de todas 
as gestantes, para assegurar seu seguimento 
durante toda a gestação, em intervalos 
preestabelecidos, ou seja, mensalmente, até a 
23ª semana; quinzenalmente, da 23ª até a 30ª 
semana; e semanalmente após este período. 

(D) Oferecimento de ácido fólico com uso 
recomendado após o segundo trimestre de 
gestação. 

 

Questão 25  
 

“Hoje, as condições crônicas são responsáveis por 
60% de todo o ônus decorrente de doenças no mundo. 
As doenças crônicas não transmissíveis constituem 
um problema de saúde de grande magnitude, 
correspondendo a 72% das causas de mortes” (Texto 
retirado de: Ministério da Saúde, DAB. Disponível em: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/doencas_cronicas.p
hp. Acesso em 05/06/2015). Com intuito de melhorar os 
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cuidados com os portadores de doenças crônicas não 
transmissíveis, o Departamento de Atenção Básica 
vem trabalhando em parceria com diferentes 
secretarias do Ministério da Saúde (MS). Entre outras 
providências, foi elaborado o manual de Estratégias 
para o Cuidado da pessoa com doença crônica, no 
qual se encontra a importância da estratificação em 
doenças crônicas, que nada mais é do que reconhecer 
que as pessoas têm diferentes graus de 
risco/vulnerabilidade, e, portanto, têm necessidades 
diferentes. Segundo o MS, no contexto das doenças 
cardiovasculares podemos estabelecer quatro graus 
de severidade da condição crônica, em ordem 
crescente. Correlacione as colunas e assinale a 
alternativa CORRETA quanto aos graus de severidade 
das condições crônicas cardiovasculares: 
 

 
 
1- Grau 1 
2- Grau 2 
3- Grau 3 
4- Grau 4 
 

(A) Condição crônica 
muito complexa ou de 
muito alto risco 
(complicação 
estabelecida com 
grande interferência 
na qualidade de vida). 

(B) Condição crônica 
simples, com fatores 
biopsicológicos de 
baixo ou médio risco. 

(C) Condição crônica 
complexa ou presença 
de fatores de alto 
risco para 
complicações 
cardiovasculares. 

(D) Presença de fatores 
de risco ligados aos 
comportamentos e 
estilos de vida na 
ausência de doença 
cardiovascular. 

 

(A) 1A, 2C, 3B, 4D. 
(B) 1D, 2B, 3C, 4A.  
(C) 1B, 2D, 3A, 4B. 
(D) 1A, 2C, 3D, 4B. 

 

Questão 26  
 

V. M. C. tem 34 anos, 1,76m, 120 kg, fumante passiva 
(namorado fuma) e trabalha na biblioteca municipal há 
01 ano e recentemente foi diagnosticada como 
portadora de asma e rinite alérgica. Entre as 
orientações para o tratamento não farmacológico, 
pode-se indicar a esta paciente: 

(A) Perda de peso, atividade física, aumentar o 
consumo de alimentos ricos em carboidratos. 

(B) Trocar de serviço, cessar o tabagismo e ganho de 
peso. 

(C) Perda de peso, atividade física e evitar tabagismo 
passivo. 

(D) Uso de soro fisiológico para lavar as narinas, 
ganho de peso e evitar tabagismo passivo. 

 

Questão 27  
 
O gráfico, a seguir, foi construído a partir dos cálculos 
de frequência média mensal, frequência máxima 
esperada e frequência mínima esperada, e representa a 
incidência de hanseníase em determinado município 
para o ano de 2014. Analise-o e assinale a alternativa 
CORRETA: 
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(A) A primeira linha de cima para baixo representa a 

frequência máxima esperada e pode-se afirmar 
que em julho houve uma epidemia. 

(B) A linha do meio representa a frequência média 
mensal e sua análise permite inferir que a 
incidência está na faixa normal esperada. 

(C) A última linha de cima para baixo representa a 
frequência mínima esperada e pode-se afirmar 
que no mês de julho ocorreu um surto. 

(D) Este tipo de gráfico deve ser construído 
anualmente para ser parâmetro para o ano 
seguinte, e para o cálculo da frequência máxima e 
mínima é necessário ter os valores do desvio 
padrão, da média mensal e da mediana. 

 

Questão 28  
 

A biossegurança é fator indispensável para os 
serviços de saúde, neste contexto, a Resolução RDC 
Anvisa nº 306, de 7 de dezembro de 2004, dispõe sobre 
o regulamento técnico para o gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde. Os resíduos de saúde 
domiciliar devem ser classificados em quatro grupos. 
Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) O grupo D é classificado como grupo infectante, o 
acondicionamento desse material é feito em 
sacolas especiais e identificadas. A coleta, o 
transporte e o destino final são feitos por empresa 
especializada. 

(B) O grupo A é classificado como perfurocortante – 
deve ser acondicionado separadamente na 
residência do paciente, imediatamente após o 
uso. O acondicionamento é feito em recipiente 
rígido acrescido da inscrição de “resíduo 
perfurocortante” e colocado em local seguro, seco 
e em suporte. 

(C) O grupo B é classificado como resíduos químicos, 
o acondicionamento desse material é feito em 
sacolas especiais e identificadas. A coleta, o 
transporte e o destino final são feitos por empresa 
especializada. 

(D) O grupo C é classificado como lixo comum, e é 
acondicionado em sacos pretos transparentes, 
resistentes, de modo a evitar derramamento 
durante o manuseio. É descartado normalmente 
no domicílio e encaminhado ao destino final 
(aterro sanitário) por uma instituição licenciada. 
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Questão 29  
 
A Política Nacional de Humanização (PNH) busca 
colocar em prática os princípios do Sistema Único de 
Saúde (SUS), ela foi lançada em 2003 e estimula a 
comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários 
para construir processos coletivos de enfrentamento 
de relações de poder, trabalho e afeto que muitas 
vezes produzem atitudes e práticas desumanizadas 
que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos 
profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários 
no cuidado de si. Quanto aos princípios da PNH, é 
CORRETO afirmar: 

(A) Transversalidade: é reconhecer que as diferentes 
especialidades e práticas de saúde podem 
conversar com a experiência daquele que é 
assistido.  

(B) Indissociabilidade entre atenção e gestão: é a 
participação do município e do Estado juntamente 
com a União no processo contínuo de 
descentralização do sistema. 

(C) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia 
dos sujeitos e coletivos: é a ampliação do grau de 
contato e da comunicação entre as pessoas e 
grupos. 

(D) Indissociabilidade entre atenção e gestão: o 
cuidado e a assistência em saúde se restringem 
às responsabilidades da equipe de saúde de 
modo que o usuário não se corresponsabiliza pelo 
cuidado de si nos tratamentos. 

 

Questão 30  

 
“O transatlântico de bandeira holandesa MS Vendaam, 
onde uma passageira foi encontrada morta na manhã 
desta terça-feira (22) após chegar ao porto do Rio de 
Janeiro, esteve envolvido em um caso de suspeita de 
intoxicação alimentar em março deste ano. Segundo 
informações da Polícia Federal, o corpo de Dorothy 
Phillips, uma americana de 61 anos, foi encontrado 
hoje. O navio partiu do Uruguai e passou pela 
Argentina e pelo Chile. Segundo a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária), 86 pessoas, entre 
elas sete tripulantes, apresentaram sintomas de 
gastrenterite durante a viagem, mas não há 
confirmação se a morte de Phillips está relacionada à 
doença ou se foi causada por fatores naturais” (Texto 
retirado de: UOL Notícias, no Rio de Janeiro 
22/11/2011. Acesso em 06/06/2015). Levando em 
consideração que neste cruzeiro havia 1350 
passageiros, a taxa de ataque foi de: 

(A) 6,67%. 
(B) 6, 89%. 
(C) 6,37%. 
(D) 6,42%. 
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Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES – PR  Edital Nº 01/2015 
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