PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
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401 – Técnico de Enfermagem em Saúde Pública
INSTRUÇÕES
1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das
questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 40 questões objetivas.

Língua
Portuguesa

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada
uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas
perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele
corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao
aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o
cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.

Matemática

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos,
tampouco o uso de livros e apontamentos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a eliminação do candidato.
9. São vedados o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de
registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais,
telefones celulares, tablets, microcomputadores portáteis ou similares, devendo ser desligados
e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. São vedados também o porte e/ou uso
de armas, óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como boné, chapéu,
gorro ou protetores auriculares. Caso essas exigências sejam descumpridas, o candidato será
excluído do concurso.

Conhecimentos
Específicos

10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a
transcrição das respostas para o cartão-resposta.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova.
Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o
consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas
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LÍNGUA PORTUGUESA
Considere o texto a seguir, um trecho de um discurso que o escritor David Foster Wallace proferiu em uma formatura, como
base para as questões 01 a 03.
Existem grandes nacos da vida adulta sobre os quais ninguém fala em discursos de formatura. Um desses nacos envolve
tédio, rotina e frustração mesquinha.
Vou dar um exemplo prosaico imaginando um dia qualquer do futuro. Você acordou de manhã, foi para seu prestigiado
emprego, suou a camisa por nove ou dez horas e, ao final do dia, está cansado, estressado, e tudo que deseja é chegar em casa,
comer um bom prato de comida, talvez relaxar por umas horas, e depois ir para cama, porque terá de acordar cedo e fazer tudo de
novo. Mas aí lembra que não tem comida na geladeira. Você não teve tempo de fazer compras naquela semana, e agora precisa
entrar no carro e ir ao supermercado. Nesse final de dia, o trânsito está uma lástima.
Quando você finalmente chega lá, o supermercado está lotado, horrivelmente iluminado com lâmpadas fluorescentes e
impregnado de uma música ambiente de matar. É o último lugar do mundo onde você gostaria de estar, mas não dá para entrar e
sair rapidinho: é preciso percorrer todos aqueles corredores superiluminados para encontrar o que procura, e manobrar seu carrinho
de compras de rodinhas emperradas entre todas aquelas outras pessoas cansadas e apressadas com seus próprios carrinhos de
compras. E, claro, há também aqueles idosos que não saem da frente, e as pessoas desnorteadas, e os adolescentes hiperativos
que bloqueiam o corredor, e você tem que ranger os dentes, tentar ser educado, e pedir licença para que o deixem passar. Por fim,
com todos os suprimentos no carrinho, percebe que, como não há caixas suficientes funcionando, a fila é imensa, o que é absurdo
e irritante, mas você não pode descarregar toda a fúria na pobre da caixa que está à beira de um ataque de nervos.
De qualquer modo, você acaba chegando à caixa, paga por sua comida e espera até que o cheque ou o cartão seja
autenticado pela máquina, e depois ouve um “boa noite, volte sempre” numa voz que tem o som absoluto da morte. Na volta para
casa, o trânsito está lento, pesado etc. e tal.
É num momento corriqueiro e desprezível como esse que emerge a questão fundamental da escolha. O engarrafamento, os
corredores lotados e as longas filas no supermercado me dão tempo de pensar. Se eu não tomar uma decisão consciente sobre
como pensar a situação, ficarei irritado cada vez que for comprar comida, porque minha configuração padrão me leva a pensar que
situações assim dizem respeito a mim, à minha fome, minha fadiga, meu desejo de chegar logo em casa. Parecerá sempre que as
outras pessoas não passam de estorvos. E quem são elas, aliás? Quão repulsiva é a maioria, quão bovinas e inexpressivas e
desumanas parecem ser as da fila da caixa, quão enervantes e rudes as que falam alto nos celulares.
Também posso passar o tempo no congestionamento zangado e indignado com todas essas vans e utilitários e caminhões
enormes e estúpidos, bloqueando as pistas, queimando seus imensos tanques de gasolina, egoístas e perdulários. Posso me
aborrecer com os adesivos patrióticos ou religiosos, que sempre parecem estar nos automóveis mais potentes, dirigidos pelos
motoristas mais feios, desatenciosos e agressivos, que costumam falar no celular enquanto fecham os outros, só para avançar uns
20 metros idiotas no engarrafamento. Ou posso me deter sobre como os filhos dos nossos filhos nos desprezarão por
desperdiçarmos todo o combustível do futuro, e provavelmente estragarmos o clima, e quão mal-acostumados e estúpidos e
repugnantes todos nós somos, e como tudo isso é simplesmente pavoroso etc. e tal.
Se opto conscientemente por seguir essa linha de pensamento, ótimo, muitos de nós somos assim – só que pensar dessa
maneira tende a ser tão automático que sequer precisa ser uma opção. Ela deriva da minha configuração padrão.
Mas existem outras formas de pensar. Posso, por exemplo, me forçar a aceitar a possibilidade de que os outros na fila do
supermercado estão tão entediados e frustrados quanto eu, e, no cômputo geral, algumas dessas pessoas provavelmente têm vidas
bem mais difíceis, tediosas ou dolorosas do que eu.
Fazer isso é difícil, requer força de vontade e empenho mental. Se vocês forem como eu, alguns dias não conseguirão fazêlo, ou simplesmente não estarão a fim. Mas, na maioria dos dias, se estiverem atentos o bastante para escolher, poderão preferir
olhar melhor para essa mulher gorducha, inexpressiva e estressada que acabou de berrar com a filhinha na fila da caixa. Talvez ela
não seja habitualmente assim. Talvez ela tenha passado as três últimas noites em claro, segurando a mão do marido que está
morrendo. Ou talvez essa mulher seja a funcionária mal remunerada do Departamento de Trânsito que, ontem mesmo, por meio de
um pequeno gesto de bondade burocrática, ajudou algum conhecido seu a resolver um problema insolúvel de documentação. (...)
(Disponível em <http://revistapiaui.estadao.com.br/materia/a-liberdade-de-ver-os-outros/>. Acesso em 01/03/2016.)

01 - De acordo com o texto, é correto afirmar:
►a) Na opinião do autor, estamos envolvidos em um grande automatismo egoísta que nos torna incapazes de reconhecer as
outras pessoas como seres humanos com problemas tão grandes quanto os nossos, o que faz com que achemos que elas
estão apenas nos atrapalhando.
b) Wallace considera que as pessoas possuem um padrão de pensamento que considera sempre os outros seres humanos
importantes e amados, mas que a vida moderna faz com que suprimamos esse padrão e ajamos de forma egoísta em
relação aos outros.
c) O autor divide as pessoas em dois grandes grupos: as que se sentem incomodadas pela presença de outros seres
humanos em quaisquer lugares, atrapalhando o trânsito e atrasando o fluxo, e as que procuram fazer do mundo um lugar
melhor, praticando o bem para os que precisam.
d) O autor acredita que a vida contemporânea nas grandes cidades é muito entediante e que isso faz com que as pessoas
acabem passando muito mais tempo do que o necessário comprando coisas das quais não precisam, principalmente em
supermercados.
e) De acordo com Wallace, se não mudarmos a nossa postura, estaremos ameaçando o futuro dos nossos filhos, uma vez
que estaremos adotando uma postura bovina em relação aos problemas sociais que nos afligem nos tempos modernos.
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02 - Assinale a alternativa que resume a opinião principal veiculada pelo autor.
►a) É possível mudar o padrão de pensamento e passar a ver com mais humanidade as pessoas que nos rodeiam, apesar de
essa não ser uma atitude fácil de se tomar.
b) Devemos aceitar a nossa natureza como é; se somos pessoas com traços mais egoístas, devemos ficar assim, deixando
a tarefa de melhorar a convivência para aquelas pessoas que já são vocacionadas para isso.
c) O uso do carro como meio de transporte é a origem do comportamento egoísta da sociedade contemporânea, porque é
ele que polui e causa engarrafamentos nas grandes cidades.
d) Se mudarmos nosso pensamento para o ideal que as religiões pregam, seremos grandes sábios e tornaremos a nossa
experiência na terra algo sublime.
e) As pessoas que estão nas filas dos mercados com aparência triste ou aborrecida são pessoas engajadas em fazer o bem
ao próximo, mas estão sempre muito cansadas por essa tarefa árdua.
03 - A palavra “prosaico”, no segundo parágrafo texto, significa:
a)
b)
c)
d)
►e)

antigo.
conhecido.
narrativo.
idiota.
do cotidiano.

O texto a seguir é referência para as questões 04 a 06.
Solucionado o enigma do dente do siso
Para que eles existem? Aparecem tão tarde que já não fazem falta alguma, e isso quando aparecem. Às vezes, eles se
escondem de forma intrincada, enriquecendo os dentistas, ou empurram os outros dentes causando dor e machucados. São os
dentes do siso. Quem os inventou? Qual foi a força evolutiva que teve a ideia de bolar esse estorvo buco-dental? Fez o mesmo mal
com o nosso cérebro? Este é o enigma evolutivo dos dentes do siso e que acaba de ser solucionado por cientistas australianos. A
resposta, em resumo: nós, humanos, não somos nem mesmo os únicos que temos isso.
Nossos ancestrais, os hominídeos (homininos, tecnicamente), tinham um terceiro molar decente: até quatro vezes maior do
que o nosso, e com uma superfície plana obviamente adaptada para mastigar. Nunca se entendeu muito bem como essa obra-prima
da natureza se deteriorou a ponto de produzir o nosso dente do siso, embora não tenham faltado hipóteses elaboradas sob medida
para explicá-lo: ora as mudanças de dieta, ora este ou aquele avanço cultural, ou, em todos os casos, algumas teorias que delegam
à seleção natural a árdua tarefa de destruir um dente sem mexer muito nos outros. E que, é claro, são exclusivas da evolução
humana, sem precedentes nos 600 milhões de anos de história animal.
A bióloga do desenvolvimento Kathryn Kavanagh, da Universidade Massachusetts em Dartmouth, propôs em 2007 um
modelo teórico do desenvolvimento da dentição nos mamíferos. Ela se baseava em dados obtidos com ratos e explicava os
resultados, que eram bastante complicados, com um modelo simples de “inibição em cascata”: quando um dente se desenvolve,
emite sinais que ativam ou reprimem os seus vizinhos, e a proporção entre esses dois sinais determina o tamanho dos dentes
vizinhos.
Um dos colegas de Kavanagh naquele trabalho, Alistair Evans, da Universidade Monash em Victoria (Austrália), lidera hoje
uma pesquisa publicada pela Nature em que aquele modelo se estende aos hominídeos. O estudo revela que o modelo da inibição
em cascata de Kavanagh pode explicar desde a degeneração do terceiro molar nos australopitecos até o modesto e incômodo dente
do siso que oprime o Homo sapiens.
Nos hominídeos mais primitivos – os mais próximos do chimpanzé, como os ardipitecos, australopitecos e parantropos –, a
variação do tamanho e das formas relativas dos molares é meramente em função da posição: os dentes tendem a crescer mais na
parte posterior da boca, o que provoca o gigantismo do terceiro molar, e as proporções entre alguns dentes e outros são constantes,
sem que o tamanho global da dentição no seu conjunto importe muito.
No entanto, há cerca de dois milhões de anos, com o surgimento do nosso gênero (Homo), essas regras gerais se alteraram
um pouco: os tamanhos relativos dos dentes passaram a depender do tamanho global da dentição. Isso fez com que a redução do
tamanho global da dentição, que é própria da modernidade evolutiva, causasse uma diminuição desproporcional do terceiro molar.
Ou seja: o dente do siso seria explicado pela existência de um mecanismo geral, que não precisou exigir coisas muito esquisitas
para transformar o terceiro molar em um estorvo ridículo.
De um ponto de vista dental, deixamos de ser vítimas de uma evolução cruel e passamos a ser vítimas da simplicidade
matemática. Um avanço e tanto.
(Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/24/ciencia/1456335570_085153.htmll>. Acesso em 01/03/2016.)

04 - A partir do texto, é correto afirmar que o dente do siso:
a)

é uma degeneração de um terceiro molar que existia em ancestrais primatas e que não existe mais nos humanos
modernos.
►b) diminuiu de tamanho por conta de processos evolutivos que ocasionaram, também, a redução da arcada dentária humana
como um todo.
c) aparece em diversas espécies de primatas, ainda que com funções e tamanhos diferentes, relativos ao tipo de dieta de
cada um.
d) é um fator evolutivo correlacionado ao fato de o ser humano ter o cérebro maior, o que fez com que outras estruturas
cranianas perdessem espaço.
e) é produto de dois “sinais” que ativam ou inibem a formação do dente, o que explica o fato de ele não estar presente em
todos os seres humanos adultos.
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05 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

O dente do siso do homem contemporâneo se originou de um dente que nossos ancestrais tinham, no mesmo
lugar, porém com um tamanho diferente.
Não são apenas os humanos que apresentam o dente do siso: os ratos passaram pelo mesmo processo.
Nos humanos, os dentes do fundo da boca tendem a crescer mais, motivo pelo qual os molares e o siso são
proporcionalmente maiores.
Existem evidências de que a dentição humana possui uma dinâmica diferente da dentição de outros primatas.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

06 - Considere a seguinte oração, extraída do texto:
Nos hominídeos mais primitivos, a variação do tamanho e das formas relativas dos molares é meramente em função da posição.
Ao substituirmos “a variação” por “as variações”, passaria(m) para o plural, de acordo com a norma escrita culta do
português:
1.
2.
3.

“função”.
“posição”.
“é”.

Assinale a alternativa correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

Somente 1.
Somente 3.
Somente 1 e 2.
Somente 2 e 3.
1, 2 e 3.

07 - Paul McCartney concedeu entrevista a Michael Bonner, jornalista do El País. Relativamente a essa entrevista, numere
a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas que constam na coluna da esquerda.
1.

2.

3.

4.

Quando assassinaram John,
você estava trabalhando no
que seria Tug of War. Quando
foi a última vez que o viu?
Acredita que as pessoas
esperavam que escrevesse
uma canção sobre John?
A canção se refere ao
começo de sua relação com
John.
Era
assim
que
costumava pensar nele após
sua morte?
Acredita que Harrison se
sentia intimidado quando
apresentava canções a você
e John?

( ) Pensei que queria fazer a canção mais maravilhosa, mas nem sempre se
é capaz de responder a esse estímulo. Não sei por quê. Provavelmente
fiquei esperando para ver se vinha algo, mas não podia me sentar e
escrever uma canção como reação.
( ) Eu o vi com May Pang [sua namorada nos anos 70, quando esteve
separado de Yoko Ono] em seu apartamento quando estavam juntos.
Estava bem mais tranquilo. Era mais ele mesmo. [...] Acho que a última
vez foi em Nova York, em seu apartamento no edifício Dakota.
( ) No início, compúnhamos canções para ele porque ele não compunha.
Escrevemos Do You Want to Know a Secret para George, mas então nos
mostrou pela primeira vez uma canção que se chamava Don't Bother Me e
achamos boa. Fomos um pouco condescendentes. Estava boa, mas não
tão boa como as que escrevíamos para ele.
( ) Os anos anteriores à sua morte foram dolorosos, sobretudo com relação
à separação dos Beatles. Mas, como todo mundo, bloqueio as coisas
ruins. Eu não gosto de ficar nelas. Por isso, mesmo agora, quando penso
em John, penso em nós escrevendo juntos A Day in a Life. Coisas assim.
Prefiro ficar com as coisas boas.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
►e)

1 – 3 – 2 – 4.
4 – 1 – 2 – 3.
1 – 2 – 4 – 3.
2 – 3 – 1 – 4.
2 – 1 – 4 – 3.
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08 - Considere as seguintes sentenças, retiradas da entrevista da questão 07:
Fomos um pouco condescendentes. Estava boa, mas não tão boa como as que escrevíamos para ele.
Se elas fossem reescritas numa sentença só, seriam unidas por:
a)
b)
►c)
d)
e)

mas.
tanto quanto.
porque.
que.
ainda.

09 - A imagem ao lado reproduz uma interação em determinada rede
social. Sobre essa interação, é correto afirmar:
a)

A postagem se referia a algo que ocorreria no futuro, de forma
que a ortografia utilizada é adequada, e isso legitima a resposta
de Andressa.
b) Fefo estava sendo irônico em relação ao futuro e Andressa não
entendeu que a solução do problema não era a que ela
apresentou.
c) A resposta de Andressa é inadequada, porque ela comete erros
ortográficos na mensagem que veicula.
►d) A ortografia utilizada por Fefo comunicou algo diferente do que
era pretendido, uma vez que ele usou verbos no futuro e não
no passado.
e) As interações verbais na internet seguem regras próprias e,
nesse caso, a ortografia é adequada, porque cumpre o
propósito comunicativo.

10 - Considere o texto a seguir, extraído de um edital de concurso público.
Da isenção de pagamento da taxa de inscrição
7.14.1 Poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição somente ao candidato que comprovar ser doador de sangue, nos
termos da Lei Municipal nº 9.818/2000.
7.14.2 Para isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no site
www.nc.ufpr.br, imprimir o boleto, o extrato de dados ao final do processo de inscrição, anexar o comprovante original
de doador regular de sangue, expedido por Bancos de Sangue ou Instituições de Saúde vinculadas ao SUS (Sistema
Único de Saúde) e de reconhecida idoneidade e dirigir-se ao NC/UFPR, na Rua dos Funcionários, 1540, Juvevê, em
Curitiba-PR, de 12/02/2016 a 19/02/2016, nos dias úteis, das 08h30min às 17h30min, para apresentação e entrega dos
documentos.
7.14.3 A doação de sangue deverá ter ocorrido de 03/02/2014 a 03/02/2016.
Ficará isento da taxa de inscrição quem:
a)
b)
c)
►d)
e)

preencher documento se autodeclarando doador de sangue.
tiver quitado o boleto constante no formulário de inscrição.
anexar ao formulário de inscrição, no site, cópia do comprovante de doador de sangue.
apresentar um comprovante original de doador de sangue, expedido por órgãos competentes.
se dirigir ao NC para fazer a doação de sangue.

MATEMÁTICA
11 - A respeito de números inteiros, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Todo número natural é um número inteiro.
O resto na divisão de 3622 por 3 é 1.
O número 121212 + 212121 é par.
O produto de dois números inteiros é sempre positivo.

Assinale a alternativa correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
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12 - Em uma pesquisa eleitoral, foram consultados 1200 eleitores. Destes, 40% declararam voto no candidato A, 30%
disseram preferir o candidato B e 15% informaram que votariam no candidato C. Dentre os eleitores do candidato A,
60% declararam que manteriam seu voto em um eventual segundo turno. Sendo assim, o número de eleitores do
candidato A que manteria seu voto no segundo turno é:
a)
b)
►c)
d)
e)

144.
160.
288.
291.
293.

13 - De acordo com o censo realizado pelo IBGE em 2010, o Brasil possui em torno de 24.000 habitantes com mais de
100 anos de idade. Dentre estes, aproximadamente 3500 vivem na Bahia e 3000 residem em São Paulo. Sendo assim,
a porcentagem que melhor representa o número de centenários que vivem nos demais estados brasileiros é de:
a)
b)
c)
►d)
e)

34%.
46%.
58%.
73%.
78%.

14 - O valor da expressão numérica 𝟏𝟗𝟕𝟕 + 𝟑 ⋅ 𝟐𝟖 ÷ 𝟕 − 𝟒 ⋅ (𝟏𝟗 − 𝟏𝟔) é:
a)
b)
►c)
d)
e)

1970.
1972.
1977.
1978.
1979.

15 - Uma empresa paga a um empregado o salário mensal de 1500 reais e um adicional de 30 reais a cada hora extra
trabalhada. Qual será o valor recebido por ele, em reais, em um mês no qual ele trabalhou 20 horas extras?
►a)
b)
c)
d)
e)

2100.
2200.
2400.
2600.
2800.

16 - Um consumidor que possui uma motocicleta e uma bicicleta gasta 10% de seu salário mensal com a manutenção
desses veículos. Desse valor, 80% são gastos na manutenção da motocicleta e 20% na manutenção da bicicleta.
Sabendo que ele ganha 3.200 reais por mês, quanto ele gasta mensalmente, em reais, na manutenção de sua bicicleta?
a)
b)
►c)
d)
e)

60.
61.
64.
67.
68.

17 - Para um determinado trabalho, um pedreiro utiliza uma massa obtida a partir da mistura de areia, cimento e cal na
proporção de 3 partes de areia para uma parte de cimento e uma parte de cal. Sabendo que ele utiliza 120 kg de areia
na massa, o peso dessa será de:
►a)
b)
c)
d)
e)

200 kg.
210 kg.
220 kg.
230 kg.
240 kg.

18 - Quantos segundos tem uma semana?
a)
b)
c)
d)
►e)

Mais de 5.000 e menos de 8.000.
Mais de 10.000 e menos de 20.000.
Mais de 45.000 e menos de 100.000.
Mais de 200.000 e menos de 400.000.
Mais de 600.000 e menos de 1.000.000.

19 - Um veículo consome 1 litro de combustível a cada 15 quilômetros rodados e percorre 70 quilômetros em 1 hora.
Quantos litros de combustível são consumidos em uma viagem de 3 horas e 45 minutos?
a)
►b)
c)
d)
e)

15,7.
17,5.
19,5.
20,5.
21,5.
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20 - Bruno é 30 anos mais velho que Antônio. Sabendo que a idade de Antônio é a metade da idade de Bruno, quantos anos
tem Antônio?
a)
b)
c)
d)
►e)

15.
20.
25.
27.
30.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 - Assinale a alternativa que contempla ações condizentes com o princípio da acessibilidade à atenção básica em saúde,
conforme a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).
►a)
b)
c)
d)
e)

Acolhimento, vinculação, responsabilização e resolutividade.
Planejamento, programação descentralizada e desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais.
Elaboração, acompanhamento e gestão de projetos terapêuticos singulares.
Gestão das listas de espera e organização do prontuário eletrônico em rede.
Elaboração dos protocolos de atenção, organizados sob a lógica de linhas de cuidado.

22 - A atenção domiciliar é parte do processo de trabalho das equipes de atenção básica, processo este previsto na Política
Nacional de Atenção Básica (PNAB). Identifique como verdadeiro (V) o público a quem é destinada a atenção domiciliar,
conforme estabelecido na PNAB, e como falso (F) aquele a quem ela não se aplica.
(
(
(
(

)
)
)
)

Puérperas inscritas no Programa Mãe Curitibana.
Recém-nascidos que tenham nascido com problemas congênitos.
Usuários em tratamento oncológico, quando em quimioterapia.
Usuários com problemas de saúde controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de
locomoção até uma unidade de saúde, necessitados de cuidados com menor frequência e menor necessidade de
recursos de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
►e)

F – F – V – F.
F – V – V – V.
V – V – F – V.
V – V – F – F.
F – F – F – V.

23 - O leite materno é um alimento completo que atende a todas as necessidades do organismo da criança e a protege
contra infecções. Sabe-se que no período de amamentação não é necessário nenhum tipo de complementação, nem
mesmo água. Assinale a alternativa que corresponde ao tempo em que a criança deve ser alimentada exclusivamente
no seio materno.
a)
►b)
c)
d)
e)

3 meses de idade.
6 meses de idade.
9 meses de idade.
12 meses de idade.
18 meses de idade.

24 - Ao término de cada mamada, o bebê deve ser colocado para eructar, a fim de prevenir que ele regurgite e corra o risco
de bronco-aspiração. Assinale a alternativa que descreve a posição ideal para a eructação do bebê.
a)
b)
►c)
d)
e)

Decúbito dorsal no leito, com a cabeça apoiada em travesseiro baixo.
Posição inclinada à frente, com a cabeça apoiada nas mãos da mãe.
Posição vertical, com a cabeça apoiada sobre o ombro materno.
Posição deitada, com a cabeça apoiada nos joelhos da mãe.
Decúbito lateral, com a cabeça apoiada no braço da mãe.

25 - Assinale a alternativa que corresponde ao termo técnico-científico que faz referência à descida do leite.
a)
b)
c)
d)
►e)

Alodinia.
Alopecia.
Apogeu.
Amenorreia.
Apojadura.

26 - A insulinoterapia faz parte do tratamento medicamentoso de diabetes mellitus do tipo 1. Apesar da sua eficiência, há
complicações decorrentes do seu uso. Assinale a alternativa que apresenta complicações decorrentes do uso de
insulinoterapia.
a)
b)
c)
►d)
e)

Hiperglicemia, poliúria, nictúria, cetonúria, glicosúria e polifagia.
Hipoglicemia, hiperglicemia, poliúria, nictúria e polifagia.
Hipoglicemia, hiperglicemia, poliúria, polidipsia e polifagia.
Hipoglicemia, lipodistrofia hipertrófica ou hipertrofia insulínica, edema insulínico e resistência insulínica.
Hiperglicemia, lipodistrofia hipertrófica ou hipertrofia insulínica, edema insulínico e resistência insulínica.
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27 - Um dos sintomas de pacientes com diabetes mellitus do tipo 1 ou 2 é a presença de polidipsia, que é definida como:
a)
b)
c)
►d)
e)

glicose na urina.
glicose no sangue.
fome excessiva.
sede excessiva.
diurese aumentada.

28 - O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde (PAISM/MS), teve como ponto de partida
o debate sobre a questão do planejamento familiar. Sobre o assunto, assinale a alternativa que corresponde à clientela
prevista para acompanhamento no planejamento familiar.
a)
b)
c)
d)
►e)

Gestantes no acompanhamento pré-natal.
Puérperas no acompanhamento puerperal.
Casais em que um dos cônjuges apresenta transtorno mental.
Mulheres infectadas pelo zika vírus ou que apresentem HIV positivo, durante os primeiros seis meses de gestação.
Casais que desejam evitar a gravidez ou aqueles que desejam engravidar, mas que por alguma razão não conseguem.

29 - A Lei do Planejamento Familiar de 1996 e as Portarias 144/97 e 48/99 do Ministério da Saúde normatizam
procedimentos, permitindo que o Sistema Único de Saúde (SUS) os realize em acesso universal. Os critérios legais
para a realização da esterilização cirúrgica pelo SUS são: possuir capacidade civil plena, ter filhos vivos ou uma idade
mínima, independentemente do número de filhos. Assinale a alternativa que apresenta o número de filhos vivos e a
idade mínima da mãe exigidos para a realização de esterilização cirúrgica.
a)
b)
►c)
d)
e)

1 filho e 18 anos.
2 filhos e 20 anos.
2 filhos e 25 anos.
3 filhos e 30 anos.
5 filhos e 30 anos.

30 - O Decreto-Lei nº 94.406/87, que regulamenta o exercício da enfermagem no Brasil, entre outros preceitos, estabelece
as atribuições do técnico de enfermagem como atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de
enfermagem. Assinale a alternativa que corresponde a uma condição de exercício profissional do técnico de
enfermagem, estabelecida no art. 13 do Decreto-Lei supracitado.
a)
b)

O técnico de enfermagem exerce as suas atividades profissionais de forma livre e autônoma.
O técnico de enfermagem exerce as suas atividades profissionais sob a supervisão e orientação de qualquer profissional
integrante da equipe de saúde.
►c) O técnico de enfermagem exerce as suas atividades profissionais somente sob a supervisão, orientação e direção do
enfermeiro.
d) O técnico de enfermagem exerce as suas atividades profissionais sob a supervisão, orientação e direção do enfermeiro
ou do médico.
e) O técnico de enfermagem exerce as suas atividades profissionais somente sob a supervisão, orientação e direção do
médico.
31 - Após o parto, a mulher passa por grande estresse fisiológico e psicológico. Nesse período de alterações físicas, o
puerpério pode ser classificado em 4 fases distintas:
a)

imediato (primeiras 24 horas pós-parto), mediato (das 24 às 72 horas pós-parto), tardio (de 72 horas até 11 dias pós-parto)
e remoto (após12 dias em diante).
►b) imediato (primeiras 2 horas pós-parto), mediato (da 2ª hora até o 10º dia pós-parto), tardio (do 11º até o 42º dia pós-parto)
e remoto (do 42º dia em diante).
c) imediato (primeiras 3 horas pós-parto), mediato (de 3 horas até 7 dias pós-parto), tardio (de 7 dias pós-parto até o 30º dia
pós-parto) e remoto (após 30 dias em diante).
d) imediato (primeiras 2 horas pós-parto), mediato (da 2ª hora até o 15o dia pós-parto), tardio (do 15º dia até o 35º dia pósparto) e remoto (do 35o dia em diante).
e) imediato (primeiras 24 horas pós-parto), mediato (do 2º até o 16º dia pós-parto), tardio (do 17.º até o 50º dia pós-parto) e
remoto (do 51º dia pós-parto em diante).
32 - As mamas, após o parto, não involuem. Ao contrário, pelo processo de amamentação, podem apresentar
complicações. A respeito do assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) O colostro é o primeiro leite a surgir e perdura até a primeira semana após o nascimento.
( ) Mastite é um processo inflamatório que ocorre somente em primigestas e mãe jovens.
( ) Rachaduras ou fissuras podem aparecer nos primeiros dias da amamentação e podem levar a mãe a parar de
amamentar.
( ) Em torno do 3º ao 7º dia pós-parto, a produção de leite está no auge, podendo ocasionar ingurgitamento mamário.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
►a)
b)
c)
d)
e)

F – F – V – V.
F – F – V – F.
F – V – V – V.
V – V – F – V.
V – V – F – F.
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33 - O diabético insulinodependente, com o passar dos anos, pode apresentar complicações próprias da doença, como a
neuropatia periférica. Nesse contexto, o cuidado com os pés deve ser intensificado e valorizado pelos profissionais
da saúde. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

A neuropatia diabética é de fácil controle, principalmente se o portador fizer uso regular de insulina.
Cuidados diários com os pés são determinantes para diagnóstico precoce de lesões para tratamento.
É indicado o uso de emplastos e unguentos em calosidades, feridas e lesões nos pés de diabéticos.
Cortar as unhas de maneira regular deve ser uma das orientações oferecidas aos diabéticos pela equipe de
enfermagem.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

34 - Foi prescrita para uma criança (5 anos) que chegou à unidade de saúde com diagnóstico de infecção intestinal uma
solução de SG 5% 500 ml + 20 mg de gentamicina (40 mg/2 ml) diluída no soro. A solução deverá ser administrada em
6 horas. Quantos ml de gentamicina devem ser adicionados ao soro e quantas microgotas por minuto devem ser
estabelecidas?
a)
►b)
c)
d)
e)

1 ml de gentamicina com 74 microgotas/min.
1 ml de gentamicina com 83 microgotas/min.
1 ml de gentamicina com 85 microgotas/min.
2 ml de gentamicina com 42 microgotas/min.
2 ml de gentamicina com 65 microgotas/min.

35 - NÃO corresponde a função do técnico em enfermagem:
a)
b)
c)
►d)
e)

Execução de curativo pós-operatório, anotações, observações e orientação aos pacientes.
Administração de medicamentos segundo prescrição médica.
Execução de plano de cuidados em enfermagem realizado por enfermeiro.
Organização e direção de serviços de enfermagem e coordenação de cursos de formação de pessoal em enfermagem.
Participação em equipes de saúde da família.

36 - No atendimento a uma vítima de trauma, é correto afirmar:
a)
b)

Em fraturas, é comum ocorrer imobilidade funcional, que é resolvida com aplicação de emplastos e compressas.
Em caso de fratura, a vítima deve ser imediatamente removida para um serviço hospitalar especializado antes de qualquer
procedimento, para evitar complicações.
c) Na fratura exposta, o membro afetado deverá ser recolocado no lugar imediatamente, para evitar hemorragia.
►d) Em caso de suspeita de fratura cervical, a imobilização da vítima e do pescoço é fundamental antes de se movimentar a
vítima.
e) No caso de entorse, devem-se aplicar compressas quentes/mornas, para diminuir o edema local.
37 - É função do técnico em enfermagem que atua nas ações em comunidade:
►a) Orientar e fornecer métodos anticoncepcionais, de acordo com a indicação, e preencher carteiras de consultas, vacinas,
aprazamento, formulários e relatórios.
b) Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada
pela equipe.
c) Planejar, coordenar e organizar campanhas de saúde, como campanhas de vacinação e coleta de exames.
d) Realizar reuniões de orientação e avaliação, visando o aprimoramento da equipe de trabalho.
e) Realizar consultas de enfermagem, conforme previsto em legislação própria.
38 - A pele dos recém-nascidos apresenta diversas características que devem ser observadas pelos técnicos. De acordo
com essas características, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.

Millium.
Manchas mongólicas.
Petéquias.
Icterícia.

(
(
(
(

)
)
)
)

Regiões azuladas nos glúteos e lombossacro.
Coloração amarelada da pele que evolui no sentido craniocaudal.
Pequenas regiões arroxeadas decorrentes de fragilidade capilar.
Glândulas sebáceas obstruídas presentes na face, nariz, testa e
queixo.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
►e)

1 – 2 – 3 – 4.
3 – 2 – 1 – 4.
2 – 3 – 4 – 1.
3 – 4 – 1 – 2.
2 – 4 – 3 – 1.
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39 - Além de proteger a pessoa de quedas, são ações a serem tomadas numa crise convulsiva:
a)
►b)
c)
d)
e)

administrar medicamentos de uso contínuo e estimular a volta à consciência.
afrouxar as roupas, não limitar os movimentos das contrações musculares e aguardar que a pessoa acorde naturalmente.
afrouxar roupas e segurar fortemente, para evitar danos de batidas especialmente da cabeça.
retirar as roupas, para maior conforto, administrar medicamentos anticonvulsivantes e esperar que recobre a consciência
naturalmente.
oferecer água e aguardar.

40 - A infecção por HBV (vírus hepatite B) é pouco valorizada e conhecida da população em geral. A maior preocupação é
com a transmissão do vírus HIV. Contudo, a hepatite B é uma grave doença transmitida também pela via sexual. Acerca
disso, assinale a alternativa correta.
►a) A prevenção do vírus contra a hepatite B inclui vacina disponível no SUS no calendário oficial de vacinas às crianças e
população de risco.
b) Os pacientes que fazem hemodiálise não necessitam vacinação contra hepatite B, pois estão imunes a esse tipo de
infecção.
c) A vacina contra o vírus da hepatite B é aplicada nos adultos, em dose única, a partir do início da vida sexual.
d) A primeira dose de vacina contra hepatite B deve ser aplicada na criança após 2 meses de vida.
e) A vacina contra hepatite B é administrada às crianças aos 10 anos de idade junto com o reforço da antitetânica.

