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CCAARRGGOO::  EENNFFEERRMMEEIIRROO  

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

SAÚDE PÚBLICA 

 
01 
“É um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) e determina que todos os cidadãos brasileiros, 

sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde.” Podemos afirmar que essa 
afirmativa se refere à: 
A) Universalidade.       D) Descentralização administrativa. 
B) Participação social.       E) Descentralização de atendimento. 

C) Resolutividade do sistema. 

 
02 
A mortalidade infantil é um dos principais indicadores de saúde que podemos utilizar, pois avalia uma série de 

fatores que podem levar a óbito as crianças menores de 1 ano. Além dessa faixa etária, a mortalidade infantil é 
subdividida em: 

I. Mortalidade neonatal (óbitos de crianças entre 0 e 27 dias). 
II. Mortalidade neonatal precoce (óbitos de crianças entre 0 e 6 dias). 

III. Mortalidade pós-neonatal (óbitos de crianças entre 28 dias e 1 ano). 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 

A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) II, apenas.  D) I e II, apenas.  E) II e III, apenas. 

 

03 
Segundo as diretrizes do SUS, o uso da epidemiologia serve, entre outros fatores, para: 
I. Estabelecer prioridades em saúde. 
II. Alocação de recursos. 

III. Orientação programática. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 

A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) II, apenas.  D) I e II, apenas.  E) II e III, apenas. 

 
04 
Muitas doenças no Brasil ainda apresentam um curso endêmico, necessitando, assim, de registros junto aos serviços 

de vigilâncias em saúde, porém, outras doenças, devido à baixa magnitude, não necessitam de tal registro. Entre as 
doenças elencadas a seguir, dispensa-se a necessidade de notificação de: 

A) Sífilis.        D) Doença de Chagas em sua fase aguda. 
B) HIV/AIDS.        E) Doença de Chagas em sua fase crônica. 

C) Leptospirose. 

 
05 
No Pacto pela Vida são firmados compromissos em torno das medidas que resultem em melhorias da situação de 
saúde da população brasileira. A partir dele definem-se prioridades e metas a serem alcançadas nos municípios, 

regiões, estados e país. Entre as alternativas a seguir, são consideradas medidas prioritárias: 

I. Saúde do idoso. 
II. Redução da mortalidade infantil e materna. 
III. Promoção da saúde. 

IV. Fortalecimento da atenção básica. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, apenas.  B) I, II, III e IV.  C) IV, apenas.  D) II e III, apenas. E) I, II e IV, apenas. 

 
 
 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/PR 

Cargo: Enfermeiro (13-T) 
Prova aplicada em 22/05/2016 – Disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net a partir do dia 23/05/2016. 

- 3 - 

LEGISLAÇÃO GERAL 
 

06 
A Constituição Federal estabelece critérios para a fixação dos padrões de vencimento e demais componentes do 
sistema remuneratório, dentre os quais NÃO se inclui: 
A) Idade do servidor público.     D) Peculiaridades do cargo público. 
B) Natureza do cargo público.     E) Grau de complexidade da função. 
C) Requisitos para a investidura. 
 

07 
Quanto ao direito à saúde, nos termos traçados na Constituição Federal, é correto afirmar que: 
A) A União deve aplicar anualmente nas ações e serviços de saúde percentual de recursos não inferior a 20% de sua 

receita corrente líquida. 
B) Uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde é a organização de ações e serviços públicos de atendimento integral 

sem a participação da comunidade. 
C) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle. 
D) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, desde que se 

constituam como entidades filantrópicas. 
E) As condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de 

transplante, devem ser previstas em decreto estadual. 
 

08 
Em relação às disposições finais e transitórias do Estatuto da Criança e do Adolescente, os órgãos responsáveis pela 
administração das contas dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e 
municipais devem emitir recibo em favor do doador, assinado por pessoa competente e pelo presidente do Conselho 
correspondente, especificando, EXCETO: 
A) Número de ordem. 
B) Nome da criança beneficiária. 
C) Ano-calendário a que se refere à doação. 
D) Nome, CNPJ ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador. 
E) Nome, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e endereço do emitente. 
 

09 
Quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, são diretrizes da política de atendimento, EXCETO: 
A) Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente. 
B) Mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. 
C) Criação e manutenção de programas específicos, observada a necessária centralização político-administrativa. 
D) Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social. 
E) Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança 

e do adolescente. 
 

10 
O Estatuto do Idoso visa à proteção das pessoas com idade: 
A) Igual ou superior a sessenta anos.    D) Superior a sessenta e cinco anos, apenas. 
B) Superior a sessenta anos, apenas.    E) Igual ou superior a cinquenta e cinco anos. 
C) Igual a sessenta e cinco anos, apenas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11 
A fase latente é uma das três fases do primeiro período clínico do parto e quando essa fase torna-se prolongada 
ocorre um padrão anormal de trabalho de parto. Em uma nulípara, a fase de latência prolongada é diagnosticada 
quando a fase de latência ultrapassa 
A) 6 horas.      B) 10 horas.  C) 14 horas.  D) 20 horas.  E) 24 horas. 
 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/PR 

Cargo: Enfermeiro (13-T) 
Prova aplicada em 22/05/2016 – Disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net a partir do dia 23/05/2016. 

- 4 - 

12 
Considerando a legislação do exercício profissional da enfermagem, assinale a afirmativa correta. 
A) Elaborar planos assistenciais de saúde é uma atividade privativa ao enfermeiro.                                                                                        
B) É privativo ao enfermeiro realizar cuidados diretos de enfermagem nas emergências clínicas.        
C) É vedado ao técnico de enfermagem a participação nos programas de segurança do trabalho, mesmo que seja na 

condição de assistente do enfermeiro.  
D) As auditorias de enfermagem podem ser realizadas por enfermeiros e técnicos de enfermagem desde que este 

último receba treinamento específico para realizar tal função. 
E) É vedado ao enfermeiro, mesmo que tenha a especialização em enfermagem obstétrica, a identificação das distócias 

obstétricas devido à possibilidade de acarretarem risco de morte materna ou fetal. 

 
13 
As manobras realizadas em quatro tempos consecutivos na mulher grávida, que têm por finalidade a identificação da 
situação e a apresentação fetal por meio de palpação obstétrica são conhecidas como manobras de: 
A) Ruault.  B) Fowler.   C) Leopold.  D) Giordano.  E) Blumberg. 

 
14 
Acerca da Resolução nº 311/2007, que aprovou o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem teve como referência para sua formulação as leis que 

regulamentam a doação de órgãos no Brasil. 
II. O Código está organizado por direitos, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de 

enfermagem. 
III. A aplicação das penalidades de censura e de suspensão do exercício profissional é da competência dos Conselhos 

Regionais de Enfermagem. 
IV. As infrações que provoquem perigo de vida e as que causem danos patrimoniais a outrem são consideradas graves. 
Estão corretas as afirmativas  
A) I, II, III e IV.  B) I e II, apenas.  C) I e III, apenas. D) III e IV, apenas. E) II, III e IV, apenas. 

 
Leia o trecho a seguir para responder às questões 15, 16 e 17. 
 

“A Influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, e é um problema de saúde pública no Brasil. Esta 
patologia pode levar a complicações graves e ao óbito, especialmente nos grupos de alto risco para as complicações da 
infecção viral (crianças menores de cinco anos de idade, gestantes, adultos com 60 anos ou mais, portadores de 
doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais). A cada ano esta gripe pode se apresentar de 
forma diferente, assim como a infecção pode afetar diferentemente as pessoas.”   (Ministério da Saúde, 2014.) 

 
15  
“Os vírus Influenza subdividem-se em três tipos, porém, apenas algum(ns) tipo(s) sofre(m) frequentes mutações e 
é(são) responsável(is) pelas epidemias sazonais, também por epidemias de doenças respiratórias que ocorrem em 
quase todos os invernos e que, frequentemente, são associadas com o aumento das taxas de hospitalização e morte 
por pneumonia, especialmente em pacientes que apresentam condições e fatores de risco, como as crianças, por 
exemplo.” O(s) vírus a que se refere(em) à citação anterior é(são) o(s) tipo(s): 
A) A.   B) B.   C) C.    D) A e B.  E) A, B e C. 

 
16 
Em relação à Influenza, analise as situações a seguir. 
I. Caso de síndrome gripal. 
II. Caso suspeito ou confirmado de Influenza por novo subtipo viral. 
III. Caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave. 
IV. Surto de síndrome gripal. 
É(São) de notificação compulsória apenas a(s) situação(ões) 
A) II.       B) III.   C) I e II.   D) I, III e IV.   E) II, III e IV. 
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17 
Acerca da vacina contra Influenza, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os profissionais de saúde estão incluídos nos grupos prioritários para a vacinação com o objetivo apenas de garantir 

sua proteção individual. 
II. Devido à constante mudança do vírus Influenza há necessidade de frequente reformulação da vacina.  
III. A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou que a vacina utilizada atualmente no Brasil deve ser 

composta por um vírus similar ao vírus Influenza A H1N1 e um vírus similar ao vírus Influenza B. 
IV. As puérperas com até vinte dias após o parto fazem parte dos grupos prioritários para a vacinação de acordo com o 

Ministério da Saúde.  
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II.   B) III.   C) I e IV .  D) I, II e III.  E) II, III e IV. 

 
18 
Um enfermeiro ao tentar compreender, explicar, predizer ou controlar um fenômeno de enfermagem utiliza do 
seguinte instrumento básico de enfermagem: 
A) Avaliação.                      D) Método científico.                                                           
B) Comunicação.       E) Trabalho em equipe. 
C) Planejamento. 

 
19 
A Doença Obstrutiva Pulmonar Crônica (DPOC) é definida pela Sociedade Brasileira de Pneumologia (2004) como 
“uma enfermidade respiratória prevenível e tratável, que se caracteriza pela presença de obstrução crônica do fluxo 
aéreo, que não é totalmente reversível”. De acordo ainda com essa sociedade, “a DPOC nos últimos anos vem 
ocupando da 4ª a 7ª posição entre as principais causas de morte no Brasil”. Considerando o assunto, acerca da 
terapia com oxigênio, é INCORRETO afirmar que: 
A) Tem como objetivo manter a saturação arterial de oxigênio ≥ 90%.  
B) É necessária a gasometria arterial para a triagem de candidatos à oxigenoterapia.                                                      
C) A PaO2 igual ou inferior a 65 mmHg é uma das indicações para a suplementação domiciliar de oxigênio. 
D) Pode ser administrada como terapia contínua a longo prazo para evitar a dispneia aguda ou durante o exercício.                                           
E) Tem sido considerada a única intervenção não farmacológica comprovadamente eficaz no aumento da sobrevida dos 

portadores da doença.  

 
20 
Cabe à enfermagem intervir sobre as complicações biológicas e psicológicas que ocorrem na criança portadora de 
câncer bem como ajudá-la na compreensão das intervenções realizadas no ambiente hospitalar. Para tanto, uma das 
estratégias que pode ser utilizada é o brinquedo terapêutico. Sobre essa estratégia, é INCORRETO afirmar que: 
A) Consiste em uma técnica utilizada pelo enfermeiro na assistência à criança hospitalizada. 
B) Caixas de remédios, estetoscópios, seringas e materiais para curativo podem ser utilizados como brinquedo 

terapêutico. 
C) Deve ser usada sempre que a criança tiver dificuldade em compreender ou lidar com uma experiência desagradável 

da hospitalização. 
D) Pode ser utilizada pelo enfermeiro antes de procedimentos assistenciais com o intuito de aliviar a tensão e a ansiedade 

para uma melhor compreensão por parte da criança sobre o tratamento. 
E) Consiste em nomear um brinquedo que seja favorito da criança para acompanhá-la durante o período da 

hospitalização com a finalidade de distrai-la o máximo possível nesse período. 

 
21 
“Para um período de seis a doze meses, a perda de peso pode ser considerada clinicamente significativa em um 
adulto quando for maior que o limite inferior de ______% do peso corporal normal.” A perda de peso pode ser 
classificada em voluntária e involuntária. Esta última constitui um dado importante para a avaliação do estado 
nutricional. Sabendo que o enfermeiro e sua equipe têm um importante papel em identificar os pacientes 
desnutridos e também aqueles que apresentam determinadas características sabidamente associadas a problemas 
nutricionais, assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) 2                   B) 5   C) 10   D) 15   E) 25 
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22 
O envenenamento escorpiônico é frequente no Brasil e o único tratamento para os acometimentos causados pelos 
escorpiões do gênero Tityus é a administração do soro antiescorpiônico, sendo a sua indicação relacionada com a 
classificação do grau do envenenamento. De acordo com as manifestações clínicas apresentadas, os acidentes com 
crianças abaixo de 10 anos classificam-se quanto à gravidade em: 
A) Três graus: leve, moderada e grave. 
B) Leve se houver apenas dor e parestesia local. 
C) Moderada se houver sudorese profusa e prostração.  
D) Moderada ou grave sempre, de acordo com os sintomas apresentados. 
E) Grave mesmo que na presença apenas de náuseas, vômitos e taquicardia além da dor e parestesia local. 

 
23 
As plantas venenosas estão presentes na lista dos venenos mais frequentemente ingeridos pelas crianças e sua 
ingestão pode causar alterações nos sistemas circulatórios, gastrointestinal ou nervoso central. A única planta 
relacionada a seguir que é venenosa e é muito frequentemente encontrada nas residências é:  
A) Fícus .  B) Begônia.  C) Girassol.  D) Lírio da paz.  E) Diefembácia. 

 
24 
Sabendo que as exigências calóricas e nutricionais do indivíduo variam de acordo com o estágio de desenvolvimento, 
composição corporal, níveis de atividade, gravidez e lactação e presença de doença, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas, considerando os indivíduos idosos. 
(     ) Apesar da redução da taxa metabólica em indivíduos mais velhos, a necessidade de energia não se altera e 

permanece a mesma dos adultos jovens, diferentemente das crianças e dos adolescentes.  
(     ) A sensação de sede pode estar diminuída ocasionando a ingestão inadequada de líquidos, ou desidratação. 
(     ) O bicarbonato de sódio tem o efeito de diminuir a absorção de ácido fólico. 
(     ) Por serem fonte de gordura, alimentos como castanhas de caju, amendoim, nozes e amêndoas devem ser 

excluídos da alimentação. 
A sequência está correta em 
A) F, V, V, F.  B) V, F, V, F.  C) F, F, V, F.  D) V, V, F, V.  E) V, F, F, V.  

 
25 
“A anemia pode ser determinada por diversos fatores. Cerca de 50% dos casos acontecem em função da deficiência de 
ferro, (...).”            (Ministério da Saúde, 2013.) 
 

Sobre as causas, os fatores predisponentes e as consequências da anemia por deficiência de ferro na gestação e nos 
primeiros anos de vida, analise as afirmativas a seguir.  
I. Uma das suas consequências é o aumento da mortalidade materna e infantil. 
II. A alimentação inadequada e o não uso de suplemento de ferro profilático são os únicos determinantes deste 

problema nas gestantes. 
III. O clampeamento precoce do cordão umbilical é uma das suas causas ao nascimento. 
IV. Uma das consequências deste tipo de anemia é a alteração na resposta imunológica.   
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II, III e IV.  B) I, apenas.   C) II, apenas.   D) II e IV, apenas. E) I, III e IV, apenas.  

 
26  
Potter (2013) afirma que “os cuidados de higiene adequados requerem uma compreensão da anatomia e fisiologia da 
pele, unhas, cavidade oral, olhos, orelhas e nariz”. A epiderme é a camada mais externa da pele e participa da 
manutenção do equilíbrio entre o meio externo e o meio interno do organismo e é dividida em cinco subcamadas na 
pele espessa, relacionadas da mais interna para a mais externa em: 
A) Espinhosa, granulosa, germinativa, lúcida e córnea. 
B) Germinativa, granulosa, córnea, lúcida e espinhosa. 
C) Germinativa, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea.  
D) Córnea, lúcida, granulosa, espinhosa e germinativa. 
E) Granulosa, córnea, lúcida, germinativa e espinhosa. 
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27 
“Uma úlcera por pressão é uma lesão localizada da pele e/ou tecido subjacente, normalmente sobre uma proeminência 
óssea, em resultado da pressão ou de uma combinação entre esta e forças de torção.”           (NUAP, EPUAP e PPPIA, 2014.)* 
 

(Considere que: *NUAP: National Pressure Ulcer Advisory Panel; EPUAP: European Pressure Ulcer Advisory Panel e PPPIA: Pan Pacific Pressure Injury Alliance.) 
 

Ao identificar úlcera de pressão nos calcâneos em que há perda total da espessura dos tecidos e todo o leito da ferida 
esteja coberto por tecido desvitalizado e necrótico seco, aderente, intacto e sem eritema ou flutuação, é correto 
afirmar que:  
A) Trata-se de ferida classificada em grau II e o tecido necrótico deve ser removido.  
B) Trata-se de escara não estadiável com profundidade indeterminada e o tecido necrótico deve ser removido. 
C) Trata-se de escara não estadiável com profundidade indeterminada e o tecido necrótico não deve ser removido.                                                                                               
D) Apesar da presença do tecido necrótico, a ferida deve ser classificada em grau III e o tecido necrótico deve ser 

removido. 
E) Apesar da presença do tecido necrótico, a ferida deve ser classificada em grau III e o tecido necrótico não deve ser 

removido. 

 
28 
A farmacocinética estuda como os medicamentos entram no corpo, atingem seus locais de ação, são metabolizados e 
excretados, e o seu conhecimento é de fundamental importância na prática da enfermagem. Sobre o assunto, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. Algumas membranas do corpo funcionam como barreiras à passagem dos medicamentos. 
II. A distribuição de um medicamento pelo organismo é afetada pelo seu grau de ligação com as proteínas séricas. 
III. A biotransformação dos fármacos acontece sob a influência de enzimas. 
IV. Nas etapas de metabolismo e excreção, o fígado participa apenas da primeira. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II, III e IV.               D) I, II e III, apenas.  
B) I e II, apenas.       E) II, III e IV, apenas. 
C) III e IV, apenas.  

 
29 
A esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana mediante a aplicação de agentes 
físicos, químicos e físico-químicos. As autoclaves que são exemplos de processos físicos utilizados na esterilização dos 
produtos para a saúde são, EXCETO: 
A) Gravitacional .       D) Por calor seco (estufa). 
B) Por alto vácuo.       E) Por vapor saturado sob pressão. 
C) Por alto vácuo pulsátil. 

 
30 
A apresentação fetal é a parte do feto que entra primeiro no estreito superior da pelve e passa pelo canal do parto 
durante o trabalho de parto. A parte apresentada é a parte do feto sentida pelos dedos durante o toque vaginal. Na 
apresentação cefálica fletida, a parte apresentada é:  
A) Fronte.  B) Mento.  C) Glabela.  D) Bregma.  E) Occipito. 

 
31 
Os imunobiológicos são produtos termolábeis e necessitam ser conservados em condições de refrigeração adequada. 
O Programa Nacional de Imunização recomenda o uso de refrigeradores domésticos para a conservação das vacinas 
na instância local com capacidade não inferior a: 
A) 100 L.     B) 200 L.  C) 280 L.  D) 300 L.  E) 360 L. 

 
32 
O integrante da Equipe de Atenção Básica que exerce o papel de “elo” entre a comunidade e a equipe é o: 
A) Médico.                                    D) Agente comunitário de saúde.                       
B) Enfermeiro.       E) Recepcionista da unidade básica de saúde. 
C) Técnico de enfermagem. 
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33 
Diante de um caso suspeito de difteria os comunicantes devem ter a sua situação vacinal avaliada. A situação que 
justifica a administração do reforço da vacina em comunicantes adultos e idosos é se: 
A) Nunca foram vacinados.                                                                                         
B) Tiverem recebido apenas uma dose da vacina. 
C) Tiverem recebido apenas duas doses da vacina. 
D) Receberam a última dose há mais de cinco anos. 
E) Conviverem no mesmo ambiente que o suspeito portador da doença. 
 

34 
Assinale a alternativa que corresponde corretamente à Lei nº 8.142/90, que garante o controle social do SUS e dispõe 
sobre o seu financiamento. 
A) A Conferência de Saúde deve reunir-se a cada dois anos.  
B) Para receberem recursos para as ações e serviços de saúde, os municípios devem ter Fundo de Saúde.                                                      
C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde são alocados para a cobertura de ações e serviços de saúde somente a nível 

federal.  
D) Os Conselhos de Saúde têm caráter temporário e devem ser formados a cada dois anos coincidindo com as reuniões 

da Conferência de Saúde. 
E) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) tem sua organização e normas de funcionamento definidas 

pelas Conferências de Saúde. 
 

35 
Acerca do Sistema Cartão Nacional do SUS (Sistema Cartão), assinale a afirmativa correta. 
A) O Sistema Cartão é coordenado pelas secretarias de saúde dos municípios.                                         
B) Consiste em um sistema de informação de base regional de acordo com a vinculação do usuário. 
C) O cadastramento dos usuários do SUS no sistema deve ser feito somente nas secretarias municipais de saúde. 
D) Permite ao usuário do SUS o acesso às informações dos seus contatos com o SUS por meio do Portal de Saúde do 

Cidadão. 
E) O atendimento do usuário na rede pública de saúde somente deve acontecer após o cadastramento do usuário no 

sistema Cartão Nacional do SUS. 
 

36 
O Art. 4º, da Portaria nº 1.820/2009, que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, diz que na rede de 
serviços de saúde: “toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por profissionais 
qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível a todos”. Acerca dos direitos garantidos aos usuários da 
rede de serviços de saúde, que trata o parágrafo citado, é INCORRETO afirmar que: 
A) É assegurada a escolha do local da sua morte.  
B) É previsto o registro do nome social* do usuário nos seus documentos do SUS.             
C) É garantido o direito de consideração da recusa dos tratamentos propostos, quando houver.    
D) É garantido o atendimento agendado nos serviços de saúde, preferencialmente com hora marcada. 
E) Quando não há impedimento técnico, toda pessoa internada tem o direito à visita diária não inferior a uma hora.  
(Considere: *Nome social: nome pelo qual um indivíduo é identificado na sua comunidade.)                                                   

 

37 
Considerando as estratégias de vacinação para as crianças, estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunização para 
2016 na rede pública de saúde, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
 
1. Vacina Oral Poliomielite – VOP. 
 
2. Vacina Inativada Poliomielite – VIP. 

Idade: 
(     ) 2 meses. 
(     ) 4 meses. 
(     ) 6 meses. 
(     ) 15 meses. 
(     ) 4 anos. 
(     ) Campanha de vacinação anual para crianças de 1 a 5 anos incompletos.  

A sequência está correta em 
A) 1, 1, 1, 2, 2, 2. B) 1, 1, 2, 2, 2, 2. C) 1, 2, 1, 2, 1, 2. D) 2, 2, 2, 1, 1, 2. E) 2, 2, 1, 1, 2, 2.                                                                                               
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38 
No âmbito do SUS, a Atenção Domiciliar (AD) é uma modalidade de atenção à saúde oferecida no domicílio 
caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, 
com garantia da continuidade do cuidado e integrada às Redes de Atenção à Saúde. É organizada em três 
modalidades: AD1, AD2 e AD3. Em relação à prestação de assistência à saúde do usuário e à frequência de visitas no 
domicílio, assinale a alternativa correta.  
A) Nas modalidades AD1 e AD2, o atendimento é realizado pela equipe multidisciplinar de atenção domiciliar com 

visitas regulares em domicílio, no mínimo, uma vez por mês. 
B) Na modalidade AD2, o atendimento é realizado pela equipe multidisciplinar de atenção domiciliar com visitas 

regulares em domicílio, no mínimo, uma vez por semana. 
C) Nas modalidades AD1 e AD2, o atendimento é realizado pela equipe de atenção básica com visitas regulares em 

domicílio programadas para, no mínimo, uma vez por mês. 
D) Somente a modalidade AD3 é atendida pela equipe multidisciplinar de atenção domiciliar com visitas regulares no 

domicílio que deverão ser realizadas, no mínimo, duas vezes por mês. 
E) A equipe multidisciplinar é responsável pela prestação de assistência à saúde nas três modalidades sendo que na AD1 

as visitas regulares em domicílio deverão ser realizadas uma vez por mês e, nas demais, uma vez por semana no 
mínimo.  

 
39   
De acordo com a Norma Operacional Básica – NOB/SUS/96, “o processo de articulação entre os gestores, nos 
diferentes níveis do Sistema, ocorre, preferencialmente, em dois colegiados de negociação: a Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT) e a Comissão Intergestores Bipartite (CIB)”. Fazem parte da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) 
especificamente: 
A) Ministro da Saúde, Secretário Estadual de Saúde e Secretário Municipal de Saúde. 
B) Representantes de cada esfera de governo membros da Conferência Nacional de Saúde. 
C) Deputados federais, deputados estaduais e vereadores escolhidos pelos gestores do SUS em cada esfera de governo.   
D) Um representante do Ministério da Saúde, um representante da Secretaria Estadual de Saúde e um representante do 

Conselho Nacional de Saúde. 
E) Representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e do 

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). 

 
40 
No dia 07 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde e o diabetes foi escolhido como tema em 2016. De acordo 
com um panorama apresentado no dia 07/04/2016 pela Representação da Organização Pan-Americana da Saúde no 
Brasil, “o número de pessoas vivendo com diabetes quase quadruplicou em 24 anos”. Para prevenir mortes e 
complicações causadas por essa doença é necessário disponibilizar serviços de saúde acessíveis com equipamentos 
para o diagnóstico e monitoramento, além de outras medidas. Como é sabido, o diagnóstico de diabetes baseia-se na 
detecção da hiperglicemia. Quando o paciente requer diagnóstico imediato e o serviço dispõe de laboratório com 
determinação glicêmica imediata ou de glicosímetro e tiras reagentes, a glicemia casual é o primeiro exame a ser 
solicitado, pois fornece um resultado na própria consulta. Neste caso e na presença dos sintomas clássicos (poliúria, 
polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso), o ponto de corte indicativo de diabetes, considerado pelo 
Ministério da Saúde, é um resultado igual ou maior que: 
A) 110 mg/dl.  B) 120 mg/dl.  C) 150 mg/dl.  D) 200 mg/dl.  E) 220 mg/dl. 
 



   



   



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 

grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 

desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 

Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 

respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 

controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

4. A duração da prova é de 4 (quatro) horas para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil e 3 (três) 

horas para os demais cargos, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que 

será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Texto Definitivo 

(somente para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil). 

5. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente poderão ser realizados, a qualquer 

tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o 

candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso aos sanitários. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta 

correta. 

7. Será aplicada prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Professor e 

Professor de Educação Infantil, constituída de 1 (uma) redação. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 

e Folha de Texto Definitivo (somente para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil) que lhe foram 

fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer 

imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua 

realização; contudo não poderá levar consigo o caderno de provas, sendo permitida essa conduta apenas no 

decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 

Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da 

Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.consulplan.net e www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor/concursos-andamento a partir das 16h00min do dia 

subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 03 

(três) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link 

correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




