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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre 

e se ele contém 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha, com 5 
alternativas (a,b,c,d,e) 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: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro etc; 

 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 prova. Você poderá 
levar consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final 
de período das 3 (três) horas; 

 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. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Como é difícil ser honesto 
Ludmilia Amaral 

 
No Brasil, tudo é complicado e burocrático até 

para quem quer fazer as coisas com retidão e de 
maneira correta. Um caso emblemático foi a criação, 
pelo governo, do sistema Simples Doméstico ou 
eSocial, regime unificado de recolhimento de 
encargos trabalhistas e tributos, que de simples não 
tem nada. O prazo para o preenchimento do cadastro 
de empregados domésticos era até a última sexta-
feira 6, mas foi prorrogado devido  a enorme 
quantidade de problemas gerados aos 
empregadores, interessados em regularizar a 
situação de seus funcionários. 
 O sistema encrencou desde o primeiro dia. O 
sujeito poderia fazer tudo direito: vencer as 15 etapas 
estabelecidas pelo governo, preencher as lacunas 
que pediam que fossem atribuídos números a siglas 
como CPF, CEP, NIT, GRF, DIRF, DAE, PIS, e FGTS, 
mas, quando recebia uma senha, na maioria das 
vezes, ela não funcionava. Por mais inacreditável 
que pudesse parecer, o sistema não estava 
reconhecendo o número que ele próprio havia criado. 
Com isso, uma mensagem desanimadora saltava à 
tela: “Não foi possível efetuar a operação. Por favor, 
tente de novo mais tarde. Anote o número do ticket, 
ele será solicitado pela Central de Atendimento.”   
 Os defeitos aumentaram com a liberação do 
Documento de Arrecadação eSocial no domingo 1º. 
Ao longo da semana, o cadastro chegou a ficar fora 
do ar por inúmeras vezes. O desespero de quem 
tentava agir em conformidade com a lei foi crescendo 
à medida que o prazo ia chegando ao fim.  As redes 
sociais viraram palco de uma série de reclamações 
sobre a instabilidade do sistema. Na quarta-feira 4, 
apenas 22% dos empregadores haviam conseguido 
concluir o procedimento.  
 Os sucessivos erros envolvendo o eSocial 
levou  assessores presidenciais a reconhecerem que 
o governo, mais uma vez, criou uma agenda negativa 
para si. A Presidente Dilma Rousseff reclamou com 
sua equipe que a Fazenda demorou a admitir que as 
falhas estavam prejudicando os contribuintes. Em 
meio à confusão generalizada, não restou outra 
alternativa ao governo senão estender o prazo. 
Agora, os empregadores têm até o dia 30 de 
novembro para pagar as guias do Simples 
Doméstico.  
 
01) A mensagem que fica a partir do texto acima é 
que: 
 
(A)  No Brasil tudo é muito simples e o exemplo 
dessa simplicidade e agilidade é a criação do 
eSimples, regime unificado de recolhimento de 
encargos trabalhistas e tributos.  

(B)  No Brasil tudo é complicado, mesmo para 
quem quer cumprir lei e fazer tudo certo. O governo 
tem criado, sistematicamente, agendas negativas 
para ele mesmo. Um exemplo é a guia eSimples, em 
que o governo demorou, mas reconheceu que estava 
prejudicando os contribuintes.    
(C)  No Brasil, os prazos sempre acabam sendo 
cumprido porque as equipes governamentais 
responsáveis são ágeis para detectar erros. 
(D)  A equipe do governo tem errado 
sistematicamente, mas no que tange ao sistema 
Simples Doméstico ou eSocial não houve erro. 
(E)  O governo reconhece prontamente quando há 
erro e o corrige, sem necessidade de o povo fazer 
denúncias pelas redes sociais. 
 
02) No Brasil:  
 
(A)  Tudo é muito simples e claro. O governo age 
imediatamente, quando verifica que há problemas 
nos sistemas de arrecadação e dificuldades de 
preenchimento de guias.   
(B)  A presidente não precisa intervir nos 
processos destinados a pagamento de guias, pois a 
sua equipe é ágil e competente.  
(C) O sistema de arrecadação funciona muito 
bem e não há necessidade de preencher número de 
siglas. Além disso, as senhas criadas quando do 
preenchimento de guias, são reconhecidas no 
sistema. 
(D)  Tudo é complicado, mesmo para quem quer 
cumprir com a lei, Exemplo disso foi a criação do 
eSimples (Simples Doméstico) que não tinha nada 
de simples e preciso ser adiado porque quando 
venceu o prazo uma minorias dos empregadores 
havia cumprido a lei.  
(E)  O governo reconhece rapidamente as 
dificuldades dos contribuintes e trabalha para sanar 
todos os problemas.  
  
03) Na oração: “No Brasil, tudo é complicado e 
burocrático até para quem quer fazer as coisas 
com retidão e de maneira correta”. O operador 
argumentativo ATÉ reforça que: 
 
(A)  Tudo é complicado e burocrático para todos, 
mas quem faz as coisas com retidão e correção, não 
há problema. 
(B)  Tudo é complicado e burocrático para todos, 
mas o sistema sempre funciona, sem necessidade 
de prorrogar prazos.   
(C)  Tudo é complicado para todos, até mesmo 
para quem age com retidão e correção porque a 
presidente não intervém junto à sua equipe em favor 
dos contribuintes.   
(D)  Não há necessidade de ser honesto porque 
as coisas vão continuar complicadas, os prazos não 
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são adiados e todos são penalizados sempre. 
(E)  Tudo é complicado e burocrático para todos e 
nem mesmo as pessoas que querem fazer as coisas 
com exatidão e correção.  
 
04) Considerando que Eduarda dorme 8 horas por 
dia e que hoje tem  60 anos, qual a melhor 
estimativa da quantidade de anos de sua vida que 
passou dormindo? 
 
(A)  15 anos. 
(B)  16 anos. 
(C)  18 anos. 
(D)  20 anos. 
(E)  22 anos. 
 
05) Observe os conjuntos de números A: {1 ; 3; 5 
; 7 e 9} , B:{1; 3; 6 e 10}, C:{ 3 ; 5 e 7} e D:{ ? e 8}. 
Qual o valor que substitui corretamente a 
interrogação do conjunto D? 
 
(A)  1. 
(B)  2. 
(C)  3. 
(D)  4. 
(E)  5. 
 
06) Em uma embalagem de lâmpadas esta escrito 
que sua vida útil média é de 1200 horas, se já foi 
utilizada 3/4 de sua vida útil é correto afirmar que: 
 
(A)  Restam ainda 250 horas para ser utilizada. 
(B)  80% de sua vida útil já foi utilizada. 
(C)  200 horas são equivalentes a 1/5 da vida útil 
da lâmpada. 
(D)  Com mais 20 horas de uso é possível afirmar 
que a lâmpada irá queimar. 
(E)  A expectativa é que a lâmpada dura ainda 
mais 300 horas.  

      
 

07) O município de Barra do Jacaré / PR, tem em 
seu brasão oficial: 
 
(A) Uma estrela. 
(B) Duas estrelas. 
(C) Três estrelas. 
(D) Quatro estrelas. 
(E) Cinco estrelas. 
 
08) Pedro Viriato Parigot de Souza, mais 
conhecido pelo sobrenome Parigot de Souza, 
exerceu diversos cargos no Paraná. Identifique 
dentre as alternativas abaixo, qual cargo NÃO foi 
exercido por ele: 
 
(A) Vice-governador. 
(B) Governador substituto. 
(C) Presidente da Copel. 
(D) Prefeito de Curitiba. 

(E) Membro do Conselho Federal de Educação. 
 
09) No início do século XX surgiram os primeiros 
problemas de saúde, os quais estavam 
relacionados com agravos infecciosos e 
condições precárias nas áreas de habitação, 
higiene, trabalho e alimentação, uma vez que o 
saneamento básico era praticamente inexistente. 
Nesse cenário, foram praticadas ações, tais como 
a quarentena para portadores de moléstias 
contagiosas e a vacinação contra a varíola, as 
originaram “A Revolta da Vacina”. Essas 
primeiras ações efetivas do Estado foram 
aplicadas pelo médico: 
 
(A)  Emílio Ribas. 
(B)  Eloy Chaves. 
(C) Oswaldo Cruz. 
(D)  Carlos Chagas. 
(E)  Robert Koch. 
 
10) Complete a frase. Considerando a Equipe de 
Saúde da Família, cada equipe deve ser 
responsável por, no máximo, 
______________________, sendo que cada 
agente comunitário de saúde é responsável por, 
no máximo, ______________________. A melhor 
alternativa que complementa a frase corresponde 
a letra: 
 
(A)  750 pessoas / 100 pessoas. 
(B)  900 pessoas / 250 pessoas. 
(C) 1 mil pessoas / 550 pessoas. 
(D)  2 mil pessoas / 600 pessoas. 
(E)  4 mil pessoas / 750 pessoas. 
 
11) Sobre o Programa Saúde da Família (PSF), 
considere as seguintes proposições: 
 
( ) O PSF teve início quando o Ministério da 
Saúde formulou, em 2001, o Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde, na tentativa de 
reduzir a mortalidade materno-infantil, por meio 
da expansão de áreas consideradas precárias. 
( ) A equipe básica do PSF deve constituir-
se de: um médico generalista, um enfermeiro, 
dois auxiliares de enfermagem e de oito a dez 
agentes comunitários de saúde. 
( ) São princípios básicos do PSF: 
integralidade e hierarquização, territorialização e 
cadastramento da clientela e caráter substitutivo. 
( ) Uma das atribuições de uma equipe de 
PSF é identificar os problemas de saúde da 
comunidade e as situações de risco às quais a 
população está exposta. 
 
Considerando as proposições acima, assinale a 
sequência correta de cima para baixo: 
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(A)  V – F – V – F. 
(B)  F – V – F – V. 
(C) V – V – F – F. 
(D)  F – F – V – V. 
(E)  V – V – V – F. 
 
12) O Sistema Único de Saúde (SUS) foi 
regulamentado pela Lei Orgânica de Saúde (Lei 
8.080, de 19 de setembro de 1990). Um dos 
princípios do SUS diz respeito à integralidade da 
assistência, conceituado como: 
 
(A)  todo cidadão é igual e será atendido conforme 
suas necessidades de saúde, sem barreiras, nem 
privilégios. 
(B)  o reconhecimento de que cada pessoa é 
passível de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde e essas, não podem ser vistas 
como ações independentes. 
(C) a garantia da integração dos sistemas 
públicos e privados para o atendimento da 
população. 
(D)  a redistribuição da responsabilidade entre as 
três esferas governamentais, ou seja, de ordem 
municipal, estadual e federal. 
(E)  nenhuma das alternativas anteriores. 
 
13) O Sistema de Informação da Atenção Básica 
(SIAB) foi implantado em 1998. Trata-se do 
principal instrumento de monitoramente das 
ações do Programa Saúde da Família (PSF), 
tendo como finalidade: 
 
(A)  acompanhar as ações e os resultados das 
atividades desempenhadas pelas equipes do PSF. 
(B)  oferecer subsídios para que se efetuem os 
pagamentos dos procedimentos realizados nas 
unidades hospitalares. 
(C) agregar informações à investigação de casos 
de doenças consideradas de notificação compulsória. 
(D)  fornecer informações relacionadas somente à 
atenção materno-infantil, a partir das atividades 
desenvolvidas na unidade de saúde. 
(E)  todas as alternativas estão corretas. 
 
14) Sobre a vacina contra a febre amarela, qual 
deve ser o esquema, a via de administração e a 
temperatura que o imunobiológico deve ser 
conservado? 
 
(A)  O esquema recomendado é administrar uma 
dose aos 9 meses de idade e uma dose de reforço 
aos 4 anos de idade. A via de administração é 
intramuscular. A temperatura de conservação da 
vacina é de +2 a +8ºC. 
(B)  O esquema recomendado é administrar uma 
dose aos 9 meses de idade e uma dose de reforço a 
cada 10 anos. A via de administração é 
intramuscular. A temperatura de conservação da 

vacina é de +2 a +8ºC. 
(C) O esquema recomendado é administrar uma 
dose aos 9 meses de idade e uma dose de reforço 
aos 4 anos de idade. A via de administração é 
intramuscular. A temperatura de conservação da 
vacina é de -2 a -8ºC. 
(D)  O esquema recomendado é administrar uma 
dose aos 9 meses de idade e uma dose de reforço a 
cada 10 anos. A via de administração é subcutânea. 
A temperatura de conservação da vacina é de -2 a -
8ºC. 
(E)  O esquema recomendado é administrar uma 
dose aos 9 meses de idade e uma dose de reforço 
aos 4 anos de idade. A via de administração é 
subcutânea. A temperatura de conservação da 
vacina é de +2 a +8ºC. 
 
15) A vacina BCG é indicada para prevenir as 
formas graves da tuberculose. Uma vez 
reconstituída, ela pode ser utilizada por um prazo 
máximo de: 
 
(A)  2 horas. 
(B)  3 horas. 
(C) 4 horas. 
(D)  5 horas. 
(E)  6 horas. 
 
16) A identificação da situação e da apresentação 
fetal é realizada a partir da palpação obstétrica, 
procurando-se identificar os polos cefálico e 
pélvico e o dorso fetal. Esses elementos são 
facilmente identificados a partir do terceiro 
trimestre. Dessa forma, essa técnica de palpação 
abdominal é conhecida como: 
 
(A)  Manobra de Heimlich. 
(B)  Manobra de Leopold. 
(C) Manobra de Kristeller. 
(D)  Manobra de Ortolani. 
(E)  Manobra de Valsalva. 
 
17) São atribuições do enfermeiro com atuação 
na Atenção Básica, referente à Saúde da Pessoa 
Idosa, exceto: 
 
(A)  realizar a atenção integral às pessoas idosas. 
(B)  realizar visitas domiciliares, sempre que 
necessário. 
(C) encaminhar a pessoa idosa a serviços de 
referência de média e alta complexidade, respeitando 
os fluxos de atendimento. 
(D)  orientar o idoso e seus familiares e/ou 
cuidadores sobre a correta utilização dos 
medicamentos. 
(E)  todas as alternativas anteriores estão 
corretas. 
 
 



5 

 

18) Paciente J. S. M., dá entrada na unidade com 
o resultado de diagnóstico positivo da gravidez. 
Na anamnese, refere DUM = 23/09/2015. Qual deve 
ser a DPP neste caso, considerando a Regra de 
Näegele? 
 
(A)  DPP = 30/06/2016. 
(B)  DPP = 20/08/2016. 
(C) DPP = 21/09/2017. 
(D)  DPP = 30/04/2016. 
(E)  DPP = 27/05/2016. 
 
19) Sobre a Hanseníase, considere as 
proposições que se seguem: 
 
I - A Hanseníase é uma doença infecciosa e não 
transmissível. Ela é hereditária e sua evolução 
depende das características do sistema 
imunológico da pessoa infectada. 
II - A Hanseníase é causada pelo Mycobacterium 
tuberculosis, também conhecido como o bacilo 
de Koch. 
III - Uma das principais manifestações desta 
patologia é a perda de sensibilidade das áreas 
inervadas e dores nos nervos periféricos 
acometidos. 
IV - Para o controle da Hanseníase uma das 
medidas preventivas é a pesquisa de 
comunicantes, principalmente no ambiente 
domiciliar. 
  
(A)  Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B)  Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  
(D)  Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(E)  Todas as afirmativas estão corretas. 
 
20) O Diabetes Mellitus é uma síndrome de 
etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina 
e/ou da incapacidade de a insulina exercer 
adequadamente seus efeitos. Incluem-se como 
cuidados de enfermagem para esta patologia: 
 
I - orientação para o controle nutricional, com 
vistas a reduzir o sobrepeso e/ou obesidade. 
II - orientação sobre o autocuidado, incluindo a 
técnica correta para a aplicação da insulina. 
III - prevenção no aparecimento de lesões, 
principalmente para o cuidado com os pés do 
paciente. 
IV - incentivo da prática de atividade física, já que 
este tipo de ação provoca a redução dos riscos 
cardiovasculares. 
  
São intervenções de enfermagem para o controle 
do diabetes mellitus: 
 
(A)  Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B)  Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

(C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão 
corretas. 
(D)  Apenas as afirmativas II, III e IV estão 
corretas. 
(E)  Todas as afirmativas estão corretas. 
 
21) O leite materno é produzido durante o período 
de amamentação, principalmente pela ação do 
hormônio: 
 
(A)  ocitocina. 
(B)  estrogênio. 
(C) progesterona. 
(D)  prolactina. 
(E)  luteinizante. 
 
22) O exame físico do recém-nascido, parte 
integrante das consultas de puericultura, faz-se 
imprescindível para a avaliação do estado geral 
do infante, bem como para verificar os 
parâmetros de crescimento e desenvolvimento, 
conforme a idade do bebê. Uma das variações na 
pele do recém-nascido diz respeito a uma 
substância branca e espessa que protege a pele 
do feto. Pode ser encontrado durante os 
primeiros 2 ou 3 dias após o nascimento, 
principalmente nas pregas do corpo e no cabelo. 
Não precisa ser removido, pois será absorvido 
pela pele. Estamos falando do(a): 
 
(A)  mancha vinho do Porto. 
(B)  milium sebáceo. 
(C) mancha mongólica. 
(D)  vérnix caseoso. 
(E)  sinal de arlequim. 
 
23) Ainda sobre a o exame físico do recém-
nascido, a avaliação dos reflexos permite 
determinar a função e o desenvolvimento 
neurológico. A ausência de reflexos ou a 
existência de reflexos anormais pode indicar a 
presença de uma doença neurológica. Um dos 
reflexos ocorre quando o recém-nascido se 
assusta. É preciso avaliar com o recém-nascido 
em decúbito dorsal. Sustente o peso da parte 
superior do corpo do recém-nascido pelos 
braços, usando um movimento de elevação, sem 
levantar o recém-nascido da superfície. Em 
seguida, solte repentinamente os braços. 
Também chamado de reflexo do abraço, estamos 
nos referindo ao: 
 
(A)  reflexo de Moro. 
(B)  reflexo de Babinski. 
(C) reflexo de sucção. 
(D)  reflexo tônico cervical.  
(E)  reflexo de busca. 
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24) O câncer de colo do útero é conhecido como 
o câncer cervical. Sua incidência e taxas de 
mortalidade vêm diminuindo sensivelmente nas 
últimas décadas, com a maior parte da redução 
atribuída ao esfregaço vaginal ou exame 
Papapanicolaou. Desse modo, durante a 
anamnese da mulher é preciso investigar fatores 
de risco para o desenvolvimento do câncer de 
colo do útero como: 
 
I - idade precoce da primeira relação sexual. 
II - parceiros masculinos promíscuos. 
III - presença de diabetes mellitus e hipertensão 
arterial. 
IV - uso de contraceptivos orais. 
V - histórico de hepatite B. 
 
(A)  Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B)  Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão 
corretas. 
(D)  Apenas as afirmativas II, III e V estão 
corretas.  
(E)  Apenas as afirmativas III, IV e V estão 
corretas. 
 
25) A sífilis é uma doença infecto contagiosa, 
causada pelo: 
 
(A)  Schistosoma mansoni. 
(B)  Trichomonas vaginalis. 
(C) Treponema pallidum. 
(D)  Gardnerella vaginallis. 
(E)  Haemophilus ducreyi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




