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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015 
• PROVA OBJETIVA - 29 / 03 / 2015 • 

__________________________________________ 
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-escuro, 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:  
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Questão 01) A norma culta da língua 

portuguesa foi respeitada na frase da 

alternativa: 

A) Você não come menas mortadela? 

B) Haviam muitos destroços no local. 

C) Meu desejo é: que seje feliz! 

D) Depois da ginástica não fico meia 

cansada, fico exausta! 

E) A lista de presentes vai em anexo 

ao convite. 

Questão 02) Há erro de 

concordância nominal na alternativa: 

A) Esse fato já aconteceu bastantes 

vezes. 

B) Os governos alemães e italianos 

não assinaram o acordo. 

C) É proibido entrada. 

D) Encontrou argumentos o mais 

fáceis possível. 

E) Tinha desengonçados os braços e 

as pernas. 

Questão 03) Considerando o padrão 

culto da língua portuguesa em relação 

à colocação pronominal, julgue as 

proposições a seguir. 

I. Não aceitam-se encomendas. 

II. Não o encontraram na sarjeta. 

III. Não arrepende-mo-nos do que 

fizemos. 

IV. Não lhe informamos os tristes 

acontecimentos. 

V. Não informa-mos lhe os tristes 

acontecimentos. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) Apenas II e III estão corretas. 

C) Apenas II e IV estão corretas. 

D) Apenas III e V estão corretas. 

E) Apenas II e V estão corretas. 

MATEMÁTICA 

Questão 04) Uma conta de R$ 

200,00 foi paga com notas de R$ 

10,00 e R$ 5,00. Sabendo que foram 

utilizadas 22 notas, então o número 

de notas de cada tipo foi: 

A) Duas notas de R$ 5,00 e uma nota 

de R$ 10,00  

B) Três notas de R$ 5,00 e quatro 

notas de R$ 10,00  

C) Quatro notas de R$ 5,00 e doze 

notas de R$ 10,00  

D) Quatro notas de R$ 5,00 e dezoito 

notas de R$ 10,00  

E) Seis notas de R$ 5,00 e vinte 

notas de R$ 10,00  

Questão 05) Considere a função f(x) 

= 3x -1. Podemos afirmar que o 

domínio e a imagem da função são, 

respectivamente:  

A) D = Reais e Im = (1, ∞) 

B) D = R- {0} e Im = (-1, ∞) 

C) D = Reais e Im = (-1, ∞) 

D) D = ∅ e Im = Reais 

E) D = (-1, ∞) e Im = Reais 
 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Questão 06) Dados divulgados pelo 

IBGE, em janeiro de 2015, indicam 

que a produção industrial brasileira 

caiu 3,2 % de janeiro a novembro de 

2014, a maior baixa desde 2010. No 

apanhado anual, o principal impacto 

negativo partiu de veículos 

automotores, reboques e carrocerias. 

Em contra partida, algumas 

atividades aumentaram sua 

produção, são elas: 

A) as atividades relacionadas à 

indústria bélica. 

B) as atividades relacionadas à 

indústria naval. 

C) as atividades relacionadas à 

indústria aeronáutica. 

D) as atividades relacionadas às 

indústrias extrativas e produtos 

derivados do petróleo e 

biocombustíveis. 

E) as atividades relacionadas à 

indústria metalúrgica.  

Questão 07) O dia 19 de agosto se 

tornou o “Dia da Sobrecarga da 

Terra”. Para quem acompanha as 

notícias sobre meio ambiente, o "Dia 

da Sobrecarga" não é uma grande 

novidade. O que assusta é que, ano 

após ano, esse dia recua no 

calendário. No ano 2000, quando o 

cálculo foi feito pela primeira vez, o 

planeta entrou no vermelho em 1º de 

novembro. Até 2008, era em outubro. 

Nos anos seguintes, começou a 

aparecer em setembro e, finalmente, 

agosto. Sobre o “Dia da Sobrecarga” 

é correto afirmar que 

A) a quantidade de detritos 

acumulada até essa data, 

contribuiu para o aumento da 

massa da terra. 

B) nessa data, o consumo de energia 

do planeta ultrapassou a 

quantidade de energia utilizada no 

ano anterior. 

C) desde o começo do ano até 19 de 

agosto a humanidade consumiu 

todos os recursos naturais gerados 

pelo planeta para o ano. 

D) o consumo de água do planeta 

ultrapassou a quantidade de água 

consumida no ano anterior. 

E) foi registrado a maior incidência de 

raios solares no planeta em 

comparação ao ano anterior. 

INFORMÁTICA 

Questão 08) Considere o Microsoft 

Excel 2013 em português. Qual das 

alternativas apresenta a ferramenta 

utilizada para identificar facilmente 

tendências e padrões nos dados de 

uma planilha por meio de barras, 

cores e ícones para realçar 

visualmente os valores importantes? 

A) Formatação de Estilos. 

B) Formatação Condicional. 

C) Formatar Tabela. 

D) Formatar Especial. 

E) Inserir Formatos.  

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 09) No Microsoft Word 

2013, é possível copiar formatos de 

um texto para outro, utilizando-se a 

ferramenta: 

A) Cópia de Formatação. 

B) Copiar Especial. 

C) Transferir Formatação. 

D) Pincel de Formatação. 

E) Formatar Texto. 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

Questão 10) Assinale a alternativa 

que relaciona as finalidades da 

Associação Brasileira de Saúde Mental 

(Abrasme).  

A) Em caso de ausência do 

presidente e ou do secretário 

geral e de seus substitutos 

estatutários, a assembleia geral 

deverá ser presidida pelo 

presidente do conselho 

deliberativo e secretariada por 

qualquer membro do conselho 

deliberativo e na impossibilidade 

destes, por sócios em pleno gozo 

de seus direitos estatutários 

indicados pela própria 

assembleia. 

B) Atuar como mecanismo de apoio 

ao trabalho e aos trabalhadores 

da área de saúde mental e ao 

desenvolvimento da formação, do 

ensino e da pesquisa em saúde 

mental, bem como à articulação 

entre os centros de treinamento, 

ensino e pesquisa e os serviços 

de saúde mental, para o 

fortalecimento das entidades-

membro e para ampliação do 

diálogo com as comunidades 

técnica e científica e destas com 

os serviços de saúde, 

organizações governamentais e 

não governamentais e com a 

sociedade civil. 

C) Para ampliar os direitos de todos 

os cidadãos que têm mais de 60 

anos, foi aprovado pelo 

Congresso Nacional em setembro 

de 2003.  

D) Prioridade nas políticas sociais 

públicas, destinação de recursos 

às áreas relacionadas à proteção 

e criação de formas alternativas 

de convívio dos mais velhos com 

as demais gerações. 

E) Que se criem mecanismos para 

divulgação de informações de 

caráter educativo sobre as 

questões que envolvem o 

envelhecimento, além de garantir 

o acesso à rede de serviços de 

saúde e assistência social.  

Questão 11) A Portaria que 

regulamenta o Sistema Cartão 

Nacional de Saúde (Cartão SUS) é:  

A) Portaria MS/GM Nº 940, de 28 de 

abril de 2011. 

B) Portaria MS/GM Nº 142, de 11 de 

abril de 2011. 

C) Portaria MS/GM Nº 148, de 34 de 

março de 2010. 

D) Portaria MS/GM Nº 987, de 21 de 

março de 2010. 

E) Portaria MS/GM Nº 988, de 22 de 

março de 2009. 
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Questão 12) Nas disposições 

preliminares do Estatuto do Idoso são 

assegurados todos os direitos 

fundamentais aos cidadãos com idade 

a partir de 60 anos. Quanto a esses 

direitos, com base no Estatuto do 

Idoso, assinale a alternativa 

INCORRETA.  

A) Oportunidades e facilidades para 

conservação da saúde física e 

mental, além de garantir o 

aperfeiçoamento moral, 

intelectual, espiritual e social em 

condições de liberdade e 

dignidade. 

B) A lei determina que seja obrigação 

da família, da comunidade, da 

sociedade e do poder público 

assegurar ao idoso com absoluta 

prioridade a efetivação do direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à 

cultura, ao esporte e lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, 

à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária. 

C) O idoso tem direito a atendimento 

preferencial e imediato em bancos, 

repartições públicas, hospitais e 

demais órgãos que prestam 

serviços à população. 

D) A lei não garante ao idoso 

prioridade nas políticas sociais 

públicas, destinação de recursos às 

áreas relacionadas à proteção e 

criação de formas alternativas de 

convívio dos mais velhos com as 

demais gerações. 

E) A lei também assegura que o idoso 

deve ficar preferencialmente com 

sua família e não ser colocado em 

asilos. 

Questão 13) O suprimento 

adequado de materiais para o 

funcionamento regular da rede de 

serviços de saúde é um dos grandes 

desafios que não tem sido 

equacionado satisfatoriamente. 

Todas as alternativas abaixo 

relacionam os objetivos do sistema 

de gestão de material, EXCETO  

A) desprover a rede do 

abastecimento permanente dos 

materiais e serviços essenciais 

necessários à consecução das 

atividades assistenciais. 

B) implantar a administração de 

estoque, visando à sua 

racionalização e sempre balizado 

pelas necessidades da rede de 

serviços.  

C) comprar os materiais e serviços 

ao menor custo, com a melhor 

qualidade e obedecendo às 

normas legais.  

D) profissionalizar as atividades de 

suprimento, o que inclui a 

adequada composição e 

qualificação dos recursos 

humanos.  

E) direcionar as compras de 

materiais e serviços 

preferencialmente para contratos 

de fornecimento, com destaque 

para o registro de preços, em 

especial para os itens de 

consumo regular, implantando a 

negociação como prática 

obrigatória em todas as 

modalidades de compra.  
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Questão 14) Identifique a 

alternativa que NÃO faz referência 

correta à vigilância em saúde do 

trabalhador.  

A) Conhecer a realidade de saúde da 

população trabalhadora, 

independentemente da forma de 

inserção no mercado de trabalho e 

do vínculo trabalhista. 

B) Intervir nos fatores determinantes 

de agravos à saúde da população 

trabalhadora, visando eliminá-los 

ou, na sua impossibilidade, 

atenuá-los e controlá-los. 

C) Recomendar a criação de unidades 

não especializadas em saúde do 

trabalhador. 

D) Avaliar o impacto das medidas 

adotadas para a eliminação, 

atenuação e controle dos fatores 

determinantes de agravos à saúde. 

E) Estabelecer sistemas de 

informação em saúde do 

trabalhador, junto às estruturas 

existentes no setor de saúde. 

Questão 15) Toda gestação traz 

risco para a mãe ou para o feto. No 

entanto, em pequeno número delas 

esse risco está muito aumentado, 

sendo estas então incluídas entre as 

chamadas gestações de alto risco. 

Todas as alternativas abaixo são 

fatores de risco para gestação, 

EXCETO: 

A) características individuais e 

condições sociodemográficas 

desfavoráveis. 

B) pertencimento a etnias e crenças 

que favorecem a gestação de alto 

risco. 

C) história reprodutiva negativa 

anterior à gestação atual. 

D) doenças obstétricas na gestação 

atual. 

E) intercorrências clínicas. 

Questão 16) Ocorre macrossomia 

fetal quando o peso fetal ao nascer 

for  

A) igual ou superior a 3.500g. 

B) igual a 3000g. 

C) igual ou superior a 4Kg. 

D) menor que 2Kg. 

E) igual ou inferior a 2Kg. 

Questão 17) O direito à saúde – 

definido como direito de todos e dever 

do Estado no art. 196 da CF/88 - 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 à redução do risco de 

doença; 

II. o acesso a serviços de saúde que 

visem à promoção, proteção e 

recuperação da saúde; 

III. elaboração de normas de serviços 

geriátricos hospitalares; 

IV. criação de serviços alternativos de 

saúde para o idoso. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas I e II estão corretas. 

C) Apenas I e II, III estão corretas. 

D) Apenas IV está correta. 

E) Todas estão corretas. 
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Questão 18) O planejamento local 

em saúde deve ter propósitos bem 

claros que são os de concretizar os 

princípios e diretrizes estabelecidos 

pela Constituição Federal Brasileira de 

1988 – CF/88. Todas as alternativas 

abaixo fazem referência a esse 

planejamento local, EXCETO: 

A) Acesso universal aos serviços de 

saúde. 

B) Oferecer mais a quem mais precisa 

(equanimidade). 

C) Integralidade na atenção da 

saúde. 

D) Regionalização e hierarquização. 

E) Obstrução da participação popular. 

Questão 19) A Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) é 

uma forma planejada de prestar 

cuidados aos pacientes que, 

gradativamente, vem sendo 

implantada em diversos serviços de 

saúde. Os componentes ou etapas 

dessa sistematização variam de 

acordo com o método adotado. Todas 

as alternativas relacionam à 

composição da SAE, EXCETO 

A) levantamento de dados ou 

histórico de enfermagem. 

B) diagnóstico de enfermagem. 

C) plano assistencial. 

D) diagnóstico diferencial. 

E) avaliação. 

Questão 20) As consultas para o 

acompanhamento da criança devem 

ser tratadas como um momento 

importante para a coleta de medidas 

antropométricas e à orientação da 

mãe sobre os cuidados básicos 

indispensáveis à saúde de seu filho. 

Constituem algumas das atividades 

básicas que devem ser realizadas em 

todas as consultas de rotina, EXCETO  

A) pesar a criança e registrar o peso 

no cartão da criança que fica em 

posse da mãe ou responsável e 

também no prontuário. Sempre 

que possível, medir também a 

estatura. 

B) verificar e orientar quanto ao 

calendário de vacinação, cuidados 

gerais e higiene, acompanhar o 

desenvolvimento psicomotor, 

social e psíquico da criança. 

C) caso houver intercorrências 

patológicas ou eventos de saúde 

importantes ocorridos com a 

criança, anotar no cartão da 

criança. 

D) desestimular a atividade física 

regular, principalmente para 

crianças acima de 4 anos. 

E) estimular o aleitamento materno 

exclusivo até 6 meses de vida. 

Orientar a alimentação 

complementar apropriada após os 

6 meses. 

Questão 21) A doença hemolítica 

causada pela incompatibilidade do 

sistema Rh do sangue materno e 

fetal, manifestando-se quando há 

incompatibilidade sanguínea referente 

ao Rh entre mãe e feto, é 

denominada: 

A) hipoglicemia. 

B) fenilcetonúria. 

C) eritroblastose fetal. 

D) hiperfenilalaninemia. 

E) icterícia fisiológica.  
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Questão 22) No Brasil, além do 

Sistema Nacional de Agravos de 

Notificação (SINAN) que reúne todas 

as informações relativas aos agravos 

de notificações, alimentado pelas 

notificações compulsórias, existem 

outros sistemas de informações de 

interesse para a vigilância 

epidemiológica. Assinale a alternativa 

correta que condiz com o Sistema de 

Informações Ambulatoriais (SIA).  

A) O SIA reúne as informações 

obtidas com os atendimentos 

ambulatoriais, seja em unidades 

básicas de saúde, seja em 

hospitais. Permite, entre outros 

dados, verificar se todos os 

atendidos em um ambulatório são 

moradores da região, indicando a 

falta de serviços voltados para o 

atendimento das necessidades dos 

moradores que se deslocam de 

muito longe para obter serviços de 

saúde. 

B) O SIA reúne informações sobre a 

assistência prestada pelos 

hospitais. É alimentado 

principalmente pelos dados 

contidos nas autorizações de 

internações hospitalares e pelos 

relatos contidos nos prontuários 

dos pacientes. 

C) O SIA reúne os dados relativos aos 

óbitos ocorridos. 

D) O SIA permite conhecer quantas 

crianças nascem por ano e por 

região, bem como as 

características ligadas à saúde da 

mãe (idade gestacional, por 

exemplo) e do recém-nascido 

(presença de malformações 

congênitas ao nascer), apontando 

que necessidades assistenciais 

devem ser atendidas na região dos 

nascimentos para melhorar a 

qualidade da assistência pré-natal 

e à criança. 

E) O SIA destina-se a reunir 

informações acerca das atividades 

desempenhadas em nível de 

atenção básica. É utilizado para 

medir o impacto das ações básicas 

desenvolvidas, auxiliando na 

determinação das prioridades e 

avaliação do que já foi feito pelas 

equipes dos Programas Saúde da 

Família e Agentes Comunitários de 

Saúde (PSF e PACS). 

Questão 23) Nas unidades prisionais 

com mais de 100 e menos de 500 

presos, a equipe técnica mínima 

obedecerá a uma jornada de trabalho 

de 20 horas semanais e deverá ser 

composta por:  

A) Médico, Enfermeiro e Defensor 

Público. 

B) Médico, Enfermeiro e 

Fisioterapeuta. 

C) Médico, Enfermeiro, Odontólogo, 

Psicólogo, Assistente Social, 

Auxiliar de enfermagem e Auxiliar 

de consultório dentário (ACD). 

D) Enfermeiro, Psicólogo, 

Nutricionista e Assistente Social. 

E) Médico, Enfermeiro, Odontólogo, 

Fisioterapeuta, Assistente Social e 

Psicólogo. 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 24) Os artigos hospitalares 

utilizados nos serviços de saúde são 

classificados em três categorias, 

conforme o grau de risco de provocar 

infecção nos pacientes: artigos 

críticos, artigos semicríticos e artigos 

não críticos. Sobre os artigos 

semicríticos, podemos afirmar: 

I. São aqueles que entram em 

contato com mucosa íntegra e 

pele não intacta, podendo-se 

tornar artigo crítico se ocorrer 

lesão acidental durante a 

realização do procedimento. 

II. A esterilização destes artigos não 

é obrigatória, porém desejável. Há 

indicação de, no mínimo, 

desinfecção de alto nível. 

III. São materiais com elevado 

potencial de risco de provocar 

infecção, porque são introduzidos 

diretamente em tecidos 

normalmente estéreis. 

IV. São equipamentos de anestesia e 

endoscópios. 

V. São artigos como comadre, 

papagaio, termômetros. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Estão corretas somente I, II e III. 

B) Estão corretas somente II, IV e V. 

C) Estão corretas somente I, II e IV. 

D) Somente I está correta. 

E) Todas estão corretas. 

Questão 25) A estrongiloidíase ou 

estrongiloidose é uma doença 

causada pelo parasita Strongyloides 

Stercoralis e possui maior prevalência 

em regiões quentes (com 

temperatura entre 25 a 30ºC) e com 

bastante umidade. Os nematódeos 

são encontrados em solo arenoso e 

podem viver indefinidamente no solo 

como formas livres. Assinale a 

alternativa correta em relação à 

transmissão da doença. 

A) Acontece pela penetração das larvas 

filarioides na pele (geralmente nas 

áreas da pele mais fina dos pés), 

ingestão de alimentos contaminados 

por larvas, autoinfestação interna 

(mudança das larvas rabditoides 

para filarioides na região perianal 

infestando o hospedeiro). 

B) Pode ser de forma direta, em que a 

criança ao coçar a região anal coloca 

a mão infectada pelo verme na 

boca. Também pode acontecer 

indiretamente pela contaminação da 

água ou alimento, ao cumprimentar 

uma pessoa que esteja com a mão 

suja contendo ovos do verme. 

C) Na água, os ovos eliminados pelo 

homem na urina e nas fezes, 

evoluem para larvas. Estas, por sua 

vez, se alojam e se desenvolvem 

nos caramujos, que posteriormente 

liberam a larva adulta que irá 

penetrar na pele do homem. 

D) A infecção se dá pela ingestão da 

carne bovina e suína, 

respectivamente, contaminadas e 

preparadas de forma inadequada. 

E) Os humanos se contaminam ao 

entrarem em contato com as fezes 

contaminadas desses animais, 

sendo que os locais mais comuns 

são gramados, tanques de areias 

em parques, praias, locais onde 

ocorre retenção de umidade que 

protege as larvas do sol, propiciando 

um ambiente adequado para a 

sobrevivência destas. 
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Questão 26) Qual a lei que dispõe 

sobre a participação da comunidade 

na gestão do SUS em relação às 

transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da 

saúde e dá outras providências? Essa 

lei cria as instâncias colegiadas da 

Conferência de Saúde e do Conselho 

de Saúde.    

A) Lei Federal nº 99.438, de 7 de 

agosto de 1990. 

B) Lei Federal nº 1.814, de 26 de 

fevereiro de 1999. 

C) Lei Federal nº 6.437, de 20 de 

agosto de 1977. 

D) Lei Federal nº 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990. 

E) Lei Federal nº 2.203, de 5 de 

novembro de 1996. 

Questão 27) As manifestações 

clínicas de um aborto estão voltadas 

para a gravidade de cada caso e 

dependência de uma assistência 

adequada à mulher. Assinale a 

alternativa correta, quanto ao aborto 

terapêutico. 

A) Pode ser decorrente de um ovo 

defeituoso e o subsequente 

desenvolvimento de defeitos no 

feto e placenta. 

B) Ocorre quando a mulher apresenta 

abortamentos repetidos de causa 

desconhecida. 

C) Acontece quando ocorre infecção 

intraútero por ocasião do processo 

de abortamento e, na maioria das 

vezes, durante as manobras para 

interromper uma gravidez. 

D) É a interrupção ilegal da gravidez, 

com a morte do produto da 

concepção, haja ou não a 

expulsão, qualquer que seja o seu 

estado evolutivo. São praticados 

na clandestinidade, em clínicas 

privadas ou residências, utilizando-

se métodos anti-higiênicos, 

materiais perfurantes, 

medicamentos e substâncias 

tóxicas. Pode levar à morte da 

mulher ou evoluir para um aborto 

infectado. 

E) É a intervenção médica aprovada 

pelo código penal brasileiro (art. 

128), praticado com o 

consentimento da gestante ou de 

seu representante legal e realizado 

nos casos em que há risco à vida 

da mãe ou gravidez decorrente de 

estupro. 

Questão 28) O padrão respiratório 

de uma pessoa que pode sofrer 

alterações fisiológicas em algumas 

situações, como na realização de 

esforços físicos, estresse emocional 

ou durante o choro, a ortopneia 

significa: 

A) frequência respiratória abaixo da 

normal. 

B) frequência respiratória acima da 

normal. 

C) dificuldade respiratória. 

D) respiração facilitada em posição 

vertical. 

E) parada respiratória. 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 29) Assinale a alternativa 

que reflete os parâmetros de 

normalidade dos sinais vitais no 

recém-nascido (RN). 

A) Frequência respiratória - 25/60 

incursões respiratórias por minuto. 

Frequência cardíaca - 120/180 

batimentos por minuto. 

Temperatura - 36,0 a 37,0ºC 

(axilar). 

B) Frequência respiratória - 20/60 

incursões respiratórias por minuto. 

Frequência cardíaca - 125/180 

batimentos por minuto. 

Temperatura - 36,5 a 37,0ºC 

(axilar). 

C) Frequência respiratória - 10/50 

incursões respiratórias por minuto. 

Frequência cardíaca - 110/160 

batimentos por minuto. 

Temperatura - 36,5 a 37,5ºC 

(axilar). 

D) Frequência respiratória - 10/50 

incursões respiratórias por minuto. 

Frequência cardíaca - 105/160 

batimentos por minuto. 

Temperatura - 36,0 a 37,5ºC 

(axilar). 

E) Frequência respiratória - 20/50 

incursões respiratórias por minuto. 

Frequência cardíaca - 125/160 

batimentos por minuto. 

Temperatura - 36,0 a 37,5ºC 

(axilar). 

 

 

 

 

 

Questão 30) Nos centros médicos, 

postos de saúde, hospitais e 

ambulatórios, todos os produtos são 

conservados em geladeiras entre +2 

e +8ºC, sendo os produtos de 

estoque em um refrigerador e os de 

uso diário em outro. Os produtos 

imunobiológicos que podem ser 

congelados são todas as vacinas 

relacionadas nas alternativas abaixo, 

EXCETO: 

A) poliomielite. 

B) sarampo. 

C) BCG ID. 

D) febre amarela. 

E) meningite C. 

 




