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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PAIÇANDU 
 

CARGO: ENFERMEIRO 
EDITAL Nº 01/2015 

DATA: 22/11/2015 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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O resto é silêncio 
 
1º  Há um tom de verde, que encontramos às vezes 
nos céus de certos quadros – um verde aguado, duma 
pureza de cristal, transparente e frio como um lago 
nórdico –, um verde tão remoto, sereno, perfeito, que 
parece nada ter de comum com as coisas terrenas. 
Paramos, contemplamos ____ tela, atribuímos a cor 
impossível ____ fantasia do artista e passamos adiante. 
2º  Entretanto havia na realidade um verde 
exatamente assim no horizonte daquele anoitecer de 
Sexta-feira de Paixão. O dia fora morno e sem vento. O 
outono andava a dar novas tintas ____ cidade. As 
folhas das trepadeiras que cobriam ____ paredes de 
algumas vivendas dos Moinhos de Vento, faziam-se 
dum vermelho de ferrugem. Os plátanos do Parque 
começavam a perder as primeiras folhas. A luz do sol 
tinha a cor e a doçura do mel. Os horizontes fugiam. 
Por toda a parte as paineiras estavam rebentando em 
flores. Os contornos das coisas amaciavam-se à 
claridade de abril. Andava no ar uma calma 
adormentadora. A paisagem como que ia adquirindo 
aos poucos uma certa maturidade, e as criaturas 
humanas pareciam finalmente em paz com o céu e a 
terra. Havia entre elas e a natureza um acordo 
espontâneo, uma repousada harmonia, uma aceitação 
mútua e sem reservas. 
 

VERÍSSIMO, Érico. O resto é silêncio. São Paulo: 
Globo, 1995. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) à – a – a – às. 
b) a – à – à – as. 
c) à – a – à – as. 
d) a – à – a – às. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação 
gráfica das palavras retiradas do texto, marque (V) 
para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
( ) “Impossível” é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em “el”. 
( ) “Atribuímos” é acentuada por ser o “i” 
tônico de hiato. 
( ) “Espontâneo” é acentuado por ser uma 
proparoxítona. 
( ) Os vocábulos “nórdico” e “mútuo” 
obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
Assinale a afirmativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo: 
a) F – V – F – F. 
b) V – F – V – F. 
c) V – F – V – V. 

d) F – V – F – V. 
 
03 - Analise as afirmativas referentes ao plural das 
palavras retiradas do texto e em seguida assinale a 
incorreta: 
a) O plural do substantivo “cristal” no diminutivo é 
“cristaizinhos”. 
b) “Sexta-feira” pluraliza-se os dois elementos “Sextas-
feiras”. 
c) “Mel” pluraliza-se de duas formas “méis” e “meles”. 
d) “Acordo” quando pluralizado sofre o fenômeno da 
metafonia. 
 
04 - Assinale a alternativa em que o valor semântico 
dos elementos coesivos destacados no texto está 
indicado de forma incorreta: 
a) como – comparação. 
b) entretanto – oposição. 
c) assim – explicação. 
d) sem – ausência. 
 
05 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O tema do primeiro parágrafo é a tentativa de 
descrever um determinado tom de verde que só 
existiria em telas. 
II - O autor narra que o tom de verde, fruto da 
imaginação do artista, existiu no anoitecer daquela 
Sexta-feira da Paixão. 
III - O autor no segundo parágrafo destaca o 
trabalho realizado com as cores e luminosidade que 
nos remete ao típico outono de regiões temperadas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I e III apenas. 
d) I, II e III. 
 
06 - Num grupo de 150 pessoas, sabe-se que 60 são 
crianças e 90 são adultos. Sabe-se ainda que nesse 
grupo, 70 pessoas gostam de cinema, que 55 gostam 
de teatro, e que 20 pessoas gostam de cinema e 
teatro. Entre as crianças, sabe-se que 25 gostam de 
cinema, 15 gostam de teatro, e que 10 crianças 
gostam de cinema e teatro. Dessa forma, é correto 
afirmar que a quantidade de adultos desse grupo 
que não gostam de cinema nem de teatro é igual a: 
a) 15. 
b) 13. 
c) 10. 
d) 5. 
 
07 - Sabe-se que o apótema da base de uma 
pirâmide hexagonal regular mede 6 cm. Sabe-se 
ainda que a altura dessa pirâmide mede  cm. O 
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equivalente a 1/4 do volume dessa pirâmide é igual 
a: 
a) 60 cm3. 
b) 90 cm3. 
c) 240 cm3. 
d) 360 cm3. 
 
08 - Uma obra é realizada em 40 dias, por 10 
pedreiros, trabalhando 10 horas por dia. 
Considerando-se o mesmo ritmo individual de 
trabalho, se fossem 15 pedreiros, trabalhando 8 
horas por dia, essa mesma obra seria realizada em: 
a) menos de 24 dias. 
b) 30 dias, aproximadamente. 
c) 48 dias. 
d) 75 dias. 
 
09 - Considere um triângulo retângulo com catetos 
“a” e “b” e hipotenusa “c”. Sabe-se que o cateto “a” 
mede 9 cm e que o cateto “b” mede 80% da medida 
da hipotenusa. Sabe-se também que a área desse 
triângulo mede 54 cm2. Dessa forma, é correto 
afirmar que o cateto “b” mede: 
a) 12 cm. 
b) 13 cm. 
c) 14 cm. 
d) 15 cm. 
 
10 - Marcos recebeu seu salário e foi direto ao 
mercado fazer compras, onde gastou o equivalente a 
1/3 de 3/8 do seu salário. Sabe-se que após as 
compras no mercado, ainda restou do salário de 
Marcos, a quantia de R$ 1.680,00. O valor gasto por 
Marcos nessa compra no mercado é igual a: 
a) R$ 840,00. 
b) R$ 270,00. 
c) R$ 240,00. 
d) R$ 210,00. 
 
11 - Das cidades abaixo listadas, qual delas está mais 
distante de Paiçandu? 
a) Campo Mourão. 
b) Cianorte. 
c) Curitiba. 
d) Foz do Iguaçu. 
 
12 - De acordo com dados informados pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio, nos nove primeiros meses de 2.015 as 
cooperativas brasileiras exportaram produtos no 
valor de 41,13 bilhões de dólares. Deste total, 
percentualmente qual foi a participação das 
cooperativas de nosso Estado? 
a) 46%. 

b) 36%. 
c) 26%. 
d) 16%. 
 
13 - De acordo com o IBGE, a população estimada 
de Paiçandu atualmente é de: 
a) Aproximadamente 250 habitantes. 
b) Mais de 40.000 habitantes. 
c) Menos de 38.000 habitantes. 
d) Pouco mais de 39.000 habitantes. 
 
14 - São cidades banhadas pelo Rio Doce e que estão 
sofrendo os reflexos do rompimento de uma 
barragem de rejeitos em Mariana/MG no início 
deste mês, EXCETO: 
a) Barra Mansa/RJ. 
b) Baixo Guandu/ES. 
c) Colatina/ES. 
d) Governador Valadares/MG. 
 
15 - Para o paciente José Pedro, com sintomas de 
desidratação, o médico prescreveu 1000 ml de soro 
fisiológico a 0,9% a ser infundido em 8 horas. Qual 
deverá ser o gotejamento (aproximado) por minuto? 
a) 34 gotas por minuto. 
b) 37 gotas por minuto. 
c) 42 gotas por minuto. 
d) 46 gotas por minuto. 
 
16 - De acordo com o Código de Ética de 
Enfermagem, são responsabilidades e deveres do 
profissional de enfermagem, EXCETO: 
a) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, 
família e coletividade, necessárias ao exercício 
profissional. 
b) Exercer a profissão com justiça, compromisso, 
equidade, resolutividade, dignidade, competência, 
responsabilidade, honestidade e lealdade.  
c) Respeitar, no exercício da profissão, as normas 
relativas à preservação do meio ambiente e denunciar 
aos órgãos competentes as formas de poluição e 
deteriorização que comprometam a saúde e a vida.  
d) Responsabilizar-se por falta cometida em suas 
atividades profissionais, independente de ter sido 
praticada individualmente ou em equipe.  
 
17 - Sobre o tratamento de feridas e lesões, analise 
as afirmativas abaixo: 
I - A cobertura de carvão ativado e prata é contra 
indicado em feridas com presença de sangramento, 
exposição óssea ou tendinosa, queimaduras. 
II - A cobertura de Alginato de cálcio é indicado em 
feridas com pouca drenagem de exsudato. 
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III - O desbridamento mecânico consiste na 
remoção da necrose do leito da ferida utilizando 
força física. Pode ser usada fricção com gaze, 
irrigação com jato de soro, curativo úmido-seco, 
instrumental cortante, podendo ser necessária ou 
não a analgesia. 
O número de afirmativas CORRETAS corresponde 
a: 
a) Zero. 
b) Uma. 
c) Duas. 
d) Três. 
 
18 - Sobre o Sistema Único de Saúde, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) A divulgação de informações quanto ao potencial 
dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário é um 
de seus princípios. 
b) Caberá à União, com seus recursos próprios, 
financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 
c) O processo de planejamento e orçamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) será descendente, do nível 
federal até o local. 
d) As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS) serão creditadas diretamente em contas 
especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera de 
poder onde forem arrecadadas. 
 
19 - São fatores de risco que podem indicar 
encaminhamento ao pré-natal de alto risco, 
EXCETO: 
a) Antecedente de trombose venosa profunda ou 
embolia pulmonar. 
b) Diabetes mellitus gestacional. 
c) Desnutrição materna severa. 
d) Nuliparidade e multiparidade (cinco ou mais partos). 
 
20 - Sobre contraindicações à vacinação, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Para todo imunobiológico, consideram-se como 
contraindicações: a ocorrência de hipersensibilidade 
(reação anafilática) confirmada após o recebimento de 
dose anterior; e história de hipersensibilidade a 
qualquer componente dos imunobiológicos. 
b) A ocorrência de febre acima de 38,5ºC, após a 
administração de uma vacina, não constitui 
contraindicação à dose subsequente. 
c) Usuários com imunodeficiência clínica ou 
laboratorial grave não devem receber vacinas de 
agentes vivos atenuados. 
d) O uso de corticoides por via inalatória ou tópicos ou 
em esquemas de altas doses em curta duração (menor 
do que 14 dias) constitui contraindicação de vacinação. 

21 - Sobre a Hanseníase, é INCORRETO afirmar 
que: 
a) A transmissão se dá por meio de uma pessoa doente 
(forma infectante da doença - MB), sem tratamento, 
que elimina o bacilo para o meio exterior infectando 
outras pessoas suscetíveis. 
b) Os pacientes devem ser agendados de rotina a cada 
28 dias para receberem, além das orientações e 
avaliações, a administração da dose supervisionada e 
nova cartela com os medicamentos para doses auto-
administradas no domicilio. 
c) As lesões da hanseníase geralmente iniciam com 
hiperestesia (sensação de queimação, formigamento 
e/ou coceira) no local, que evoluem para ausência de 
sensibilidade. 
d) A confirmação de alta por cura pode ser realizada 
por um médico ou enfermeiro. 
 
22 - Sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DSTs), é INCORRETO afirmar que: 
a) São Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) de 
notificação compulsória: Donovanose, Tricomoníase e 
Gonorreia. 
b) Diversas DST podem apresentar-se de maneira 
assintomática na mulher, durante período variável de 
tempo, aumentando o risco de complicações graves. 
c) As causas mais comuns e importantes de Doença 
Inflamatória Pélvica (DIP) são a Gonorreia e a 
Clamídia. 
d) No período gestacional, a presença de uma DST 
aumenta o risco de prematuridade e infecção puerperal. 
 
23 - Os artigos hospitalares que entram em contato 
com a pele não íntegra e membranas mucosas são 
classificados como semi-críticos. Todas as 
alternativas abaixo apresentam exemplos de artigos 
hospitalares semi-críticos, EXCETO: 
a) Cabo de laringoscópio. 
b) Cânula endotraqueal. 
c) Espéculo nasal. 
d) Mamadeira. 
 
24 - Sobre o aleitamento materno, marque a 
alternativa CORRETA: 
a) O leite do final da mamada (chamado leite posterior) 
é menos rico em energia (calorias). 
b) Orienta-se oferecer os dois seios em cada mamada, 
começando sempre pelo que foi oferecido primeiro na 
mamada anterior. 
c) A presença de mastite contra indica à amamentação. 
d) Qualquer alimento, inclusive o leite materno, na 
ausência da mãe, deve ser oferecido em colher para que 
a criança não confunda o mecanismo de sucção ao seio 
com o mecanismo de sucção na mamadeira. 
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25 - Sobre a notificação compulsória de doenças, 
analise as afirmativas abaixo como sendo 
Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 
( ) A notificação compulsória não poderá ser 
realizada diante da suspeita de doença ou Agravo, 
sendo necessária a confirmação. 
( ) A notificação compulsória de doença, 
agravo ou evento de saúde pública pode ser 
realizada à autoridade de saúde por qualquer 
cidadão que deles tenha conhecimento. 
( ) A notificação compulsória imediata deve ser 
realizada pelo profissional de saúde ou responsável 
pelo serviço assistencial que prestar o primeiro 
atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) 
horas desse atendimento, pelo meio mais rápido 
disponível. 
( ) A autoridade de saúde que receber a 
notificação compulsória imediata deverá informa-la, 
em até 48 (quarenta e oito) horas desse recebimento, 
às demais esferas de gestão do SUS, o conhecimento 
de qualquer uma das doenças ou agravos constantes 
no anexo. 
A sequência CORRETA de cima para baixo 
corresponde a: 
a) V, F, V, F. 
b) F, F, V, F. 
c) V, V, F, V. 
d) F, V, F, V. 
 
26 - Sobre o Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), é 
CORRETO afirmar que: 
a) O manuseio do paciente diabético pediátrico é 
diferente do que usualmente se faz em adultos, mesmo 
para um mesmo grau de insulinopenia. 
b) O uso de insulina não é mandatório no tratamento do 
DM1 e podem ser utilizados antidiabéticos orais no 
início da doença. 
c) O DM1 pode ocorrer em qualquer idade, mas é 
geralmente diagnosticado após os 40 anos. 
d) O DM1 idiopático corresponde à maioria dos casos. 
 
27 - Sobre os resíduos de serviços de saúde, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Resíduos comuns devem ser acondicionados em 
sacos plásticos da cor branco leitoso. 
b) São classificados como do grupo A os resíduos com 
a possível presença de agentes biológicos que, por suas 
características de maior virulência ou concentração, 
podem apresentar risco de infecção. 
c) Os materiais perfurocortantes ou escarificantes são 
classificados como resíduos do grupo E. 
d) Os resíduos de serviços de saúde não devem ficar 
expostos em via pública e sim em contêineres fechados 
e em recintos fechados. 

28 - Sobre a Vacina tríplice bacteriana (vacina 
adsorvida difteria, tétano e pertussis -DTP), é 
CORRETO afirmar que: 
a) Ao indicar a vacina DTP, considere as doses 
administradas anteriormente e não reinicie o esquema. 
b) A vacina é administrada por via subcutânea. 
c) Deve ser administrada na região glútea em razão da 
maior quantidade de tecido adiposo. 
d) O primeiro reforço deve ser administrado aos 12 
meses e, o segundo, aos 5 anos de idade. 
 
29 - A tuberculose é uma doença infecciosa e 
contagiosa, causada por uma bactéria, o 
Mycobacterium tuberculosis, também denominado 
de Bacilo de Koch (BK). Sobre a doença, é 
CORRETO afirmar que: 
a) Todas as pessoas expostas ao bacilo da tuberculose 
se infectam, assim como todas as pessoas infectadas 
desenvolvem a doença. 
b) Vários órgãos podem ser atingidos pela doença; mais 
frequentemente pulmões, pleura, rins, gânglios 
linfáticos, laringe, cérebro e ossos. 
c) Recomenda-se, para o diagnóstico da tuberculose, a 
coleta de três amostras de escarro. 
d) Será dada alta por cura quando os pacientes 
pulmonares, inicialmente positivos, apresentarem 
durante o tratamento, pelo menos uma baciloscopia 
negativa. 
 
30 - A Sistematização da Assistência de 
Enfermagem organiza o trabalho profissional 
quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando 
possível a operacionalização do processo de 
Enfermagem. Sobre o assunto, é CORRETO 
afirmar que: 
a) Organiza-se em quatro etapas inter-relacionadas, 
interdependentes e recorrentes. 
b) O Processo de Enfermagem deve estar baseado num 
suporte teórico que forneça a base para a avaliação dos 
resultados de enfermagem alcançados. 
c) Na fase Avaliação de Enfermagem ocorre a 
realização das ações ou intervenções determinadas na 
etapa de Planejamento de Enfermagem. 
d) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de 
Enfermagem não participam da execução do Processo 
de Enfermagem. 




