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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS 
ESTADO DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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A guerra dos canudos 
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Oito minutos de aflição, pena, surpresa, alívio, revolta: esse é o melhor jeito de resumir 

o vídeo que viralizou em 2015 ao mostrar uma equipe de biólogos retirando algo da narina de 

uma tartaruga, que sangra e guincha de dor. No início da gravação, feita pela bióloga marinha 

Christine Figgener, na Costa Rica, a cientista e seus colegas suspeitam que há um parasita 

instalado ali. Mas logo identificam que a causa do sofrimento do bicho é, na verdade, um 

canudinho de plástico inteiro. O vídeo, hoje com 35 milhões de visualizações no YouTube, tornou 

o canudo, de repente, o inimigo número 1, exemplo máximo do uso ______ e desnecessário de 

plástico que permeia o nosso ______. “Morte aos canudinhos”, declararam ONGs e ecologistas. 

Influenciadores digitais fizeram coro e tornaram cool você ter seu próprio canudo – só que de 

metal, vidro ou bambu.  

Em algumas metrópoles, a administração pública entrou na onda. Seattle, nos Estados 

Unidos, baniu os canudos em julho de 2018; no mesmo mês, o Rio de Janeiro tornou-se a 

primeira cidade brasileira a ______. Na Europa, o Parlamento Europeu aprovou, em março deste 

ano, uma lei que barra não só canudos, mas também cotonetes, copos, pratos e talheres de 

plástico em todos os países da União Europeia. A medida começa a valer em 2021. 

A intenção do movimento, claro, é nobre – e a preocupação com a poluição de plásticos 

............ em boa hora. Nada menos do que 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos são 

despejados nos oceanos por ano, segundo um relatório do grupo Ocean Conservancy, feito em 

parceria com a consultoria McKinsey. O documento estima que, desde 1950, quando o plástico 

passou a ser produzido e usado em larga escala, os grandes mares do planeta acumularam 150 

milhões de toneladas do material. Estudos ............  que, no ritmo atual de produção e descarte, 

em 2050 haverá mais plástico (em toneladas) do que peixes no mar. 

O problema é que o canudo representa pouco – muito pouco – nesse panorama. Pode até 

parecer que não: ele é o sétimo tipo de lixo mais encontrado nas praias do mundo, ranking do 

qual as bitucas de cigarro são as campeãs. Mas isso em número de unidades coletadas, não em 

toneladas de plástico lançadas no oceano. Quando falamos no volume total de lixo plástico 

gerado no mundo, os canudos representam uma porção minúscula. A maior parte do plástico 

produzido (e descartado), em volume, vem de embalagens, muitas delas de comida. Cientistas 

ligados à CSIRO, agência de pesquisa australiana, calcularam que o número de canudinhos 

espalhados pelas áreas costeiras do planeta chega a 8,3 bilhões. Parece uma quantidade 

enorme; contudo, um canudo de plástico pesa, em média, 0,42 grama. Ou seja: mesmo que 

todos esses bilhões de canudos fossem lançados ao mar, eles representariam apenas 0,043% 

das 8 milhões de toneladas despejadas anualmente no oceano.  

   Os canudos tampouco estão entre as maiores ameaças aos animais marinhos; pelo menos 

é o que indica a ciência. Os mesmos pesquisadores da CSIRO publicaram, em 2016, um estudo 

que investigou o impacto do lixo do mar na saúde e na segurança dos bichos que vivem ali. 

Foram recrutados 247 especialistas, que atuam em áreas como conservação ambiental, biologia 

marinha e poluição das águas. Eles avaliaram o risco de tartarugas, pássaros e mamíferos 

marinhos enroscarem-se, ingerirem ou se contaminarem com os itens de plástico mais 

encontrados nas praias mundo afora – entre eles, o canudo. Os voluntários concordaram que o 

emaranhamento é, de longe, a situação mais perigosa para os bichos – mas os canudos 

estavam entre as ameaças de menor risco nesse aspecto. O maior perigo estava concentrado 

nas redes e linhas de pesca jogadas no mar.  
A maior parte das pessoas que apoiam a proibição dos canudos sabe que eles não são os 

principais vilões do meio ambiente – mas ........... a medida como um “primeiro passo”. É uma 

visão otimista, mas, sem lidar melhor com o destino final do lixo, é praticamente impossível 

fazer qualquer diferença no meio ambiente. 

 
Texto adaptado especialmente para esta prova. Disponível em: https://super.abril.com.br/especiais/a-

guerra-dos-canudos/ 
 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 04 referem-se ao texto abaixo.

                               

https://www.youtube.com/watch?v=4wH878t78bw
https://super.abril.com.br/especiais/a-guerra-dos-canudos/
https://super.abril.com.br/especiais/a-guerra-dos-canudos/
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QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas 

tracejadas das linhas 07, 08 e 13. 

 

A) excessivo – dia a dia – proibi-los 

B) excecivo – dia-a-dia – os proibir 

C) escecivo – dia-dia – proibir eles 

D) excessivo – dia à dia – proibir-lhes 

E) ecessivo – dia a dia – proibí-los 

 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa cujas formas verbais completem, correta e respectivamente, 

as lacunas pontilhadas das linhas 17, 21 e 45. 

 

A) vêm – prevém – vêem 

B) vem – prevêm – vêm 

C) vem – preveem – veem 

D) veem – prevêem – vem 

E) vêm – prevem – vêm 

 

 

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa correta sobre o que o texto informa. 

 

A) Um vídeo em que biólogos retiram um canudinho de plástico da narina de uma tartaruga 

desencadeou uma enorme campanha mundial pela retirada de lixo do mar. 

B) Algumas metrópoles, como o Rio de Janeiro, proibiram o uso de materiais plásticos, como 

canudinhos, copos e cotonetes. 

C) O canudo de plástico é, reconhecidamente, o maior vilão do meio ambiente, principalmente dos 

oceanos. 

D) As redes e linhas de pesca, nas quais os animais marinhos podem se emaranhar, são mais 

perigosas para esses animais do que outros objetos, como os canudinhos de plástico. 

E) A maior parte do lixo plástico encontrado no mar é composta de embalagens de cigarro. 

 

 

QUESTÃO 04 – Sobre o fragmento A intenção do movimento, claro, é nobre (l. 16), é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) O sujeito é simples. 

B) O predicado é nominal. 

C) “nobre” é um predicativo. 

D) “claro” é um aposto. 

E) “do movimento” é adjunto adnominal. 

 

LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 05 – Luciana quer buscar melhorias para algumas questões que ela identificou no 

Município. Sabendo que todas são passíveis de execução, qual delas demorará mais para ser 

realizada, pois, de acordo com a Lei Orgânica, envolve o Estado e a União? 
 

A) Instalação de um ponto de táxi em seu bairro. 

B) Promoção de um programa de construção de moradias no bairro, bastante humilde, onde sua 

amiga reside. 

C) Sinalização de PARE em um cruzamento por onde passam muitos veículos na hora do rush. 

D) Fechamento de um estabelecimento comercial que teve a licença revogada e ainda está em 

funcionamento. 

E) Alteração do itinerário de uma linha de ônibus, para que possibilite a instalação de um ponto de 

parada mais perto da escola que seu filho estuda. 
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QUESTÃO 06 – Rubens é servidor estável. Após sete anos de serviços prestados, o cargo que 
ocupa será extinto. Conforme com a Lei nº 300/2001, Rubens será: 

 

A) Demitido. 

B) Exonerado. 

C) Colocado em disponibilidade. 

D) Encaminhado para afastamento. 

E) Aposentado compulsoriamente. 

 

 

QUESTÃO 07 – Quanto ao segurado, NÃO é um benefício compreendido pelo Regime Próprio de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Congonhinhas: 

 

A) Pensão por morte. 

B) Aposentadoria por invalidez permanente. 

C) Aposentadoria compulsória por implemento de idade. 

D) Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. 

E) Aposentadoria voluntária por idade. 

 

 

QUESTÃO 08 – Analise as afirmações a seguir acerca dos regramentos constantes na Lei nº 

305/2001, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) O servidor efetivo ocupante de cargo comissionado terá direito à progressão na carreira, após 

avaliação de desempenho, ainda que seus efeitos financeiros não sejam imediatamente 

sentidos. 

(  ) Os servidores efetivos nomeados para exercer função de confiança, com direito à percepção de 

função gratificada, perceberão a gratificação cumulativamente com os vencimentos de seu cargo 

efetivo. 

(  ) Os servidores públicos, quando nomeados para cargo em comissão, receberão apenas os 

vencimentos deste, podendo, entretanto, optar pelo vencimento de seu cargo efetivo. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – F – F. 

B) V – V – V. 

C) F – V – V. 

D) V – F – F. 

E) F – F – V.  

 

INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 09 – No Word 2016, para inserir um comentário em um documento, é possível encontrar 

a opção em duas guias, quais sejam: 
 

A) Revisão e Arquivo. 

B) Arquivo e Ferramentas. 

C) Inserir e Ferramentas. 

D) Revisão e Inserir. 

E) Ajuda e Inserir. 
 

 

QUESTÃO 10 – No Excel 2016, é possível mesclar células, quando necessário, organizando o 

conteúdo de uma planilha para que fique visualmente mais bonito. Essa funcionalidade está 

disponível na guia: 
 

A) Inserir. 

B) Página Inicial. 

C) Ferramentas. 

D) Configurações. 

E) Revisão. 
 



473_BASE_NT_5/9/201908:44:26 

Execução: Fundatec   
NÍVEL TÉCNICO 

QUESTÃO 11 – Sobre o aplicativo Lixeira do Windows 10, analise as assertivas abaixo: 
 

I. É possível definir o tamanho máximo disponível na Lixeira. 

II. É possível desinstalar aplicativos pela Lixeira. 

III. Não é possível configurar a Lixeira para remover arquivos imediatamente quando excluídos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 12 – No Google Chrome, em sua versão mais atualizada, é possível limpar: 
 

I. Dados de navegação. 

II. Programas do windows não utilizados. 

III. Cookies. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 13 – A Portaria nº 2.436/2017 dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). E nela constam os princípios e as diretrizes, a caracterização e a relação de 

serviços ofertados na Atenção Básica, que serão orientadores para a sua organização nos municípios. 

Em relação às diretrizes, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Regionalização e Hierarquização: de forma a permitir o planejamento, a programação 

descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um território 

específico, com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das pessoas 

e coletividades que constituem aquele espaço e estão, portanto, adstritos a ele. 

II. Cuidado Centrado na Pessoa: aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma 

singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências 

e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu 

cuidado de saúde de forma mais efetiva. 

III. Universalidade: possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da RAS (primeiro 

contato), acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção 

às suas necessidades de saúde.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 14 – Em relação ao atendimento pré-hospitalar à uma vítima de trauma cranioencefálico, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Avaliar a segurança da cena. 

B) Avaliar pupilas. 

C) Iniciar oxigenoterapia. 

D) Garantir acesso venoso e coletar exames laboratoriais. 

E) Aplicar escala de Glasgow.  

 

 

QUESTÃO 15 – Quando há detecção de parada cardiorrespiratória em um paciente adulto, por 

somente um indivíduo leigo não treinado, qual será o primeiro passo a ser iniciado na ressuscitação 

cardiopulmonar? 

 

A) Abrir vias aéreas. 

B) Realizar ventilação. 

C) Realizar compressões torácicas. 

D) Puncionar acesso venoso. 

E) Avaliar se as pupilas estão fotorreagentes.  

 

 

QUESTÃO 16 – Em relação ao atendimento inicial de uma vítima de acidente com ofídios pela equipe 

de suporte básico, qual das condutas abaixo é INCORRETA? 

 

A) Lavar o local apenas com água, ou com água e sabão. 

B) Manter a vítima deitada. 

C) Manter o membro que sofreu a picada imobilizado. 

D) Realizar um torniquete logo acima da picada. 

E) Levar a vítima ao serviço médico mais próximo. 
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QUESTÃO 17 – A vacina tetra viral previne as seguintes doenças: 
 

A) Sarampo, coqueluche, caxumba e catapora. 

B) Varicela, caxumba, difteria e rubéola. 

C) Catapora, coqueluche, difteria e varicela. 

D) Caxumba, coqueluche, rubéola e difteria. 

E) Varicela, rubéola, caxumba e sarampo. 
 

 

QUESTÃO 18 – Em relação aos termos técnicos relacionados ao sistema renal, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

A) Anúria: ausência de urina. 

B) Polaciúria: aumento do volume de urina eliminado. 

C) Disúria: dor ao urinar. 

D) Hematúria: presença de sangue na urina. 

E) Oligúria: baixo débito de urina eliminado. 
 

 

QUESTÃO 19 – O processo de cicatrização das feridas depende de fatores clínicos do paciente, não 

somente das coberturas utilizadas. Em relação aos fatores que necessitam ser avaliados, analise as 

assertivas abaixo: 
 

I. Os extremos de idade (idosos) tornam o indivíduo mais suscetível e com dificuldade em manter 

o funcionamento fisiológico dos sistemas, consequentemente interferem na cicatrização das 

feridas. 

II. O estado nutricional do indivíduo implica em seu processo de cicatrização, principalmente se 

houver dieta pobre ou ausente de proteínas. 

III. Em pacientes com imobilidade física, há dificuldade no processo cicatricial, pois há diminuição do 

aporte sanguíneo e aumento do risco de isquemia tecidual. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 20 – São doenças de notificação compulsória conforme a Portaria GM/MS nº 204/2016: 
 

A) Hanseníase, tuberculose e diabetes tipo I. 

B) Febre amarela, ascaridíase e tétano neonatal. 

C) Varicela, síndrome da rubéola congênita e hepatites virais. 

D) Ascaridíase, sífilis em gestante e sarampo. 

E) Raiva humana, sífilis congênita e mononucleose infecciosa.   
 

 

QUESTÃO 21 – A transmissão vertical da sífilis ocorre: 
 

A) Por contato sexual sem utilização de preservativo. 

B) Durante a gestação, de uma mãe não tratada. 

C) Por contato com sangue de indivíduo contaminado. 

D) Por acidente com material perfurocortante. 

E) Por compartilhamento de seringas. 
 

 

QUESTÃO 22 – Qual o gotejamento correto na infusão de 1.000 ml de soro glicosado 5% em 8 horas? 
 

A) 28 gotas/minuto. 

B) 40 gotas/minuto. 

C) 42 gotas/minuto. 

D) 64 gotas/minuto. 

E) 84 gotas/minuto. 
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QUESTÃO 23 – Considerando a Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 

dá outras providências, qual das alternativas abaixo NÃO está incluída no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde? 

 

A) Vigilância sanitária. 

B) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

C) Fiscalização do exercício profissional dos trabalhadores da saúde. 

D) Formulação e execução da política de sangue e seus derivados. 

E) Controle e fiscalização dos serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 

  

 

QUESTÃO 24 – De acordo com o Art. 195 da Constituição Federal de 1988, a seguridade social será 

financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 

provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das 

seguintes contribuições sociais, EXCETO: 

 

A) Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a 

folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa 

física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. 

B) Do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. 

C) Do empregador sobre a receita e o faturamento, não incluindo os lucros. 

D) Do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre 

aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. 

E) Do empregador, incidentes sobre a receita ou o faturamento.  

 

 

QUESTÃO 25 – A portaria do Ministério da Saúde nº 399/2006, que instituiu o Pacto pela Saúde, 

estabelece prioridades no Pacto pela vida. Qual a alternativa NÃO contempla uma dessas prioridades? 

 

A) Atenção à saúde do idoso. 

B) Promoção da saúde. 

C) Redução da mortalidade infantil e materna. 

D) Educação na saúde. 

E) Fortalecimento da atenção básica. 

 

 

QUESTÃO 26 – Entre os princípios organizacionais do SUS, a _________________ é redistribuir 

poder e a responsabilidade entre os três níveis de governo. Com relação à saúde, objetiva prestar 

serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte _________________. 

No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser fornecida ao município em condições gerenciais, 

técnicas, administrativas e financeiras para exercer esta função. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) regionalização – das três esferas de governo 

B) participação popular – dos estados 

C) descentralização – dos cidadãos 

D) regionalização– dos municípios 

E) participação popular – das três esferas do governo 
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QUESTÃO 27 – As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão 

seguir normativas específicas do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, 

protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos 

gestores federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Entre as atribuições comuns a todos os 

membros das equipes que atuam na Atenção Básica, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 

identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades. 

B) Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos 

indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as informações 

sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, 

econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a 

serem acompanhadas no planejamento local. 

C) Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita ao longo do tempo no que se 

refere às múltiplas situações de doenças e agravos, e às necessidades de cuidados preventivos, 

permitindo a longitudinalidade do cuidado. 

D) Realizar visitas domiciliares e atendimentos em domicílio às famílias e pessoas em residências, 

Instituições de Longa Permanência, abrigos, entre outros tipos de moradia existentes em seu 

território, de acordo com o planejamento da equipe, necessidades e prioridades estabelecidas. 

E) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 

acompanhamento da pessoa.  

 

 

QUESTÃO 28 – No atendimento de múltiplas vítimas, realiza-se a triagem, que objetiva selecionar 

rapidamente todas as vítimas, para priorizar a retirada das mais graves. No Brasil, aplica-se a 

metodologia START, que adota parâmetros clínicos rápidos a serem pesquisados em segundos, 

utilizando a classificação por cores. Assinale a alternativa que contempla as cores utilizadas para 

classificar as vítimas de desastres. 

 

A) Branca ou cinza – verde – amarela – laranja – vermelha. 

B) Cinza – azul – laranja – vermelha. 

C) Azul – verde – amarela – laranja – vermelha.  

D) Cinza ou preta – verde – amarela – vermelha. 

E) Branca ou preta – amarela – vermelha. 

 

 

QUESTÃO 29 – O Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR), proposto pelo Ministério da Saúde 

(MS) por meio da Política Nacional de Humanização, representa uma das intervenções com potencial 

decisivo para reorganizar o atendimento dos serviços de urgência e implementar a produção de saúde 

em rede. Assim, na Rede de Atenção às Urgências, instituída em 2011, o ACCR compõe a base do 

processo e dos fluxos assistenciais, requisito de todos os pontos de atenção. Em relação ao ACCR, 

analise as assertivas abaixo: 

 

I. O protocolo de classificação de risco é uma ferramenta de inclusão, ou seja, não tem como 

objetivo reencaminhar ninguém sem atendimento, mas, sim, organizar e garantir o atendimento 

de todos. 

II. O protocolo deve ser de conhecimento de toda a equipe que atua na urgência: enfermeiros, 

técnicos de enfermagem, médicos, psicólogos, assistentes sociais e funcionários administrativos. 

III. A finalidade da classificação de risco é a definição da ordem do atendimento em função do 

potencial de gravidade ou de agravamento da queixa apresentada. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 30 – O desfibrilador automático (DEA) possui um sistema de análise do ritmo cardíaco. O 

dispositivo é acoplado à vítima por meio de duas pás adesivas, sendo responsável por analisar o ritmo 

cardíaco e a capacidade de fornecer o choque elétrico na vítima. Todo processo é orientado pelo 

equipamento por instruções verbais. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a utilização e 

funcionalidade do DEA. 

 

A) Um DEA só deverá ser aplicado a um paciente que esteja inconsciente, em gasping ou sem pulso.  

B) Nos bebês e crianças com menos de oito anos de idade, devem ser utilizadas as pás de DEA 

projetadas para crianças. Se as pás infantis não estiverem disponíveis, utilize as pás adultas, mas 

elas não podem ficar sobrepostas. 

C) Em relação ao posicionamento, a pá do lado direito do paciente precisa ser colada abaixo da 

clavícula, na linha hemiclavicular. 

D) Em relação ao posicionamento, a pá do lado esquerdo do paciente deve ser posicionada nas últimas 

costelas, na linha hemiaxilar (abaixo do mamilo esquerdo). 

E) Após instaladas as pás no tórax do paciente, o aparelho irá informar a análise do ritmo e irá decidir 

se ele é chocável ou não. Não sendo chocável, continua-se com as compressões, pois ele está em 

uma parada cardíaca por assistolia ou AESP (Atividade Elétrica Sem Pulso). 

 

 

QUESTÃO 31 – Sobre a implementação da avaliação da pressão arterial, assinale a alternativa 

correta. 

 

A) Certifique-se, antes de iniciar a verificação, de que o paciente não ingeriu cafeína ou fumou duas 

horas antes da avaliação da pressão arterial, pois a cafeína ou a nicotina causam falsas elevações 

da pressão arterial. 

B) Posicione o braço do paciente, apoiado em 90 graus, com a palma da mão virada para cima. Se o 

paciente estiver sentando, deverá estar com as pernas descruzadas e deverá manter os pés planos 

no chão, pois as pernas cruzadas aumentam falsamente a pressão arterial sistólica em 2 a 8 mmHg. 

C) O posicionamento do manguito deverá ser de 4 centímetros acima da palpação da artéria (espaço 

antecubital ou poplíteo). 

D) Na mensuração da pressão arterial pelo método em duas etapas, a primeira etapa consiste em 

determinar o nível máximo de insuflação, palpando o pulso radial até seu desaparecimento, 

registrando o valor (pressão diastólica palpada) e aumentando mais 30 mmHg. 

E) Identificar a pressão sistólica (máxima) em mmHg, observando no manômetro o ponto 

correspondente ao primeiro batimento regular audível (sons de Korotkoff). 

 

 

QUESTÃO 32 – A colocação de um dispositivo intravenoso periférico é um dos procedimentos 

invasivos realizados pela equipe de enfermagem, que expõe o paciente a riscos de complicações 

associadas à terapia intravenosa. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à implementação para 

inserção de acesso venoso periférico. 

 

A) A punção intravenosa de acesso venoso periférico deve ser realizada da região distal para proximal, 

o que aumenta a disponibilidade de outros locais para futuras punções.  

B) Evitar os locais distais ao local de punção prévia, as veias da fossa antecubital ou no pulso interno, 

as veias esclerosadas ou endurecidas, local com infiltração ou os vasos flebóticos, as áreas 

machucadas e as áreas de valvas ou bifurcação venosa. 

C) A antissepsia da pele deverá ser realizada em movimentos de fricção por, no mínimo, 10 segundos, 

usando preparações antissépticas, e, após, se ocorrer excesso de umidade na pele, secar o local 

antes da punção. 

D) A ausência do retorno sanguíneo ou a dificuldade do avanço do cateter para o interior da veia 

indicam insucesso na punção, e o dispositivo deverá ser removido. Deve-se obter um novo cateter 

e realizar uma segunda tentativa. 

E) Introduzir o cateter venoso ou agulha na pele, com o bisel voltado para cima, a um ângulo 

aproximado de 30 a 45°. 
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QUESTÃO 33 – Higiene das mãos é o termo genérico que abrange lavagem com água e degermante,  

desinfecção com álcool a 70% e antissepsia cirúrgica. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a 

higienização das mãos. 

 

A) É absolutamente indispensável imediatamente antes de qualquer procedimento que envolva tocar 

no paciente ou nos materiais, equipamentos, objetos de uso do paciente ou superfícies próximas 

ao leito. 

B) A antissepsia cirúrgica das mãos é um procedimento que necessita durar em torno de 60 segundos, 

pois contempla as mãos e o antebraço. 

C) Na entrada em unidades fechadas (UTI, unidade de emergência, centro cirúrgico etc.) ou em 

unidades especiais (diálise, queimados, transplante etc.) é obrigatória. 

D) Deve ser realizada sempre antes e após retirar luvas de procedimento e estéreis. 

E) A lavagem das mãos com água e degermante deverá ser sempre realizada quando houver sujeira 

visível, após contato com muco, secreções e outros materiais proteinados ou contaminados, quando 

ocorrer contato com pacientes com infecções por esporos (diarreia por clostridium). 

 

 

QUESTÃO 34 – Sobre a higienização das mãos, analise as ações e locais abaixo: 

 

1. Polegares. 

2. Rotação das pontas dos dedos na palma oposta. 

3. Palma com palma.  

4. Punhos. 

5. Palma da mão com o dorso da outra. 

6. Dedos entrelaçados. 

7. Dorso dos dedos na palma oposta, rotacionando os dedos engatados. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da lavagem das mãos. 

 

A) 3 – 5 – 6 – 7 – 1 – 2 – 4.  

B) 6 – 1 – 5 – 3 – 7 – 2 – 4. 

C) 1 – 3 – 2 – 5 – 6 – 4 – 7. 

D) 4 – 3 – 5 – 6 – 7 – 1 – 2. 

E) 6 – 3 – 5 – 7 – 1 – 2 – 4. 

 

 

QUESTÃO 35 – A cicatrização de feridas é um processo fisiológico complexo. Os curativos são uma 

parte importante desse processo em virtude da sua capacidade de controlar a umidade, desbridar o 

tecido morto e proteger a ferida. Sendo assim, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O curativo ideal é aquele que consegue absorver o exsudato sem ressecar o leito da ferida. É 

permeável a vapores de umidade e impede a hiper-hidratação e a maceração da pele adjacente. 

B) Curativos secos destinam-se à cicatrização de feridas por terceira intenção com pouco exsudato. O 

curativo protege a ferida de lesões, impede a introdução e a disseminação de bactérias, reduz o 

desconforto e acelera a cicatrização. Curativos de gaze de algodão seca não interagem com os 

tecidos da ferida e causam pouca irritação. 

C) Curativos úmidos a secos são gazes umedecidas com uma solução apropriada, pois a gaze 

umedecida aumenta a capacidade de absorção do curativo para coletar exsudato e descamação da 

ferida.  

D) A ferida deverá ser limpa da área menos contaminada para a mais contaminada, pois impede a 

disseminação de germes para a área incisional mais limpa. 

E) Curativos compressivos são um tipo de curativo temporário para controlar o sangramento excessivo 

de um sangramento súbito e inesperado. Esses curativos agem exercendo uma pressão sobre a 

área sangrante para impedir o acúmulo de líquido nos tecidos subjacentes e são essenciais para 

interromper o fluxo de sangue e promover a coagulação no local. 
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QUESTÃO 36 – Assinale alternativa INCORRETA sobre os cuidados que competem à equipe de 

enfermagem no centro cirúrgico. 

 

A) Todo paciente deverá sempre ser identificado utilizando três identificadores (nome, data de 

nascimento e nome da mãe).  

B) Antes de levar o paciente à sala cirúrgica, confirmar o local cirúrgico correto e o procedimento 

cirúrgico correto. 

C) Ao dar entrada no centro cirúrgico, deverá ser verificado se constam os exames de diagnósticos e 

pré-operatório no prontuário (ex: exames laboratoriais e radiográficos, ECG). 

D) Certificar-se de o paciente não estar usando próteses e implantes, pois esses dispositivos podem 

ficar danificados ou funcionarem mal, ou aumentar o risco de complicações intraoperatórias e pós-

operatórias. 

E) Certificar-se do horário da última ingestão de alimentos ou líquido do paciente, para evitar que o 

paciente sob anestesia geral, quando ocorre relaxamento do esfíncter esofágico, não aspire o 

conteúdo do estômago. 

 

 

QUESTÃO 38 – Sobre a colocação de uma bolsa de ostomia intestinal, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) Antes da colocação da bolsa em um estoma, deverá ser avaliada a cor, o edema, o trauma e as 

condições da pele periestoma.  

B) Na implementação para colocar a bolsa, posicione o paciente em fowler durante a avaliação e 

colocação da bolsa. O posicionamento garante adequada aplicação do sistema da bolsa. 

C) Antes da colocação da bolsa, meça o estoma, recortando pela parte de trás do adesivo da bolsa. 

Esse procedimento permite o bom ajuste da bolsa ao estoma e evita lesões no periestoma pelo 

resíduo efluente do estoma. 

D) Na troca da bolsa, a região periestomal deverá ser limpa com gaze e solução fisiológica 0,9% ou 

água morna, sem o uso de degermantes, e não deverá ser aplicado cremes, somente se indicado 

e se disponíveis produtos com função protetora da pele. 

E) Na troca, a bolsa deverá ser removida de forma delicada e lentamente; se disponível, utilizar 

removedor de adesivos, pois a remoção inadequada poderá causar trauma e/ou irritação da pele 

periestomal ou até prolapso do estoma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 37 – A vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e 

Haemophilus influenzae tipo b (conjugada) - DTP/HB/Hib, conhecida como pentavalente, deverá ser 

administrada em ______ doses, aos _____________ meses de idade, com intervalo de ______ dias 

entre as doses. E o volume a ser administrado será de ____ ml, com administração via _______. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) três – 2,  aos 4 e aos 6 – 60 – 0,5 – intramuscular 

B) duas – 4 e aos 6 – 60 – 0,5 – subcutânea 

C) três – 4, aos 6 e aos 8 – 60 – 0,5 – subcutânea 

D) duas – 2 e aos 6 – 90 – 1 – intramuscular 

E) três – 2, aos 4 e aos 6 – 60 – 1 – subcutânea 
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QUESTÃO 39 – No Brasil, o câncer de colo do útero, também chamado de câncer cervical, é o quarto 

tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Com exceção do câncer de pele, esse tumor é o que 

apresenta maior potencial de prevenção e cura quando diagnosticado precocemente. Atingir alta 

cobertura no rastreamento da população definida como alvo é o componente mais importante para 

que se obtenha significativa redução da incidência e da mortalidade por câncer de colo do útero. 

Estima-se que 12 a 20% das brasileiras entre 25 e 64 anos nunca realizaram o exame citopatológico, 

que é a principal estratégia de rastreamento do câncer de colo do útero e de suas lesões precursoras. 

Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A orientação sobre periodicidade é a de que se realiza o exame citopatológico a cada três anos 

quando um exame apresentar resultados normais. 

B) Os exames devem seguir sendo realizados sempre até os 65 anos de idade e, nas mulheres sem 

história prévia de lesões pré-neoplásicas, devem ser interrompidos quando, após esta idade, elas 

tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos. 

C) As mulheres com história de lesões pré-neoplásicas retornam ao rastreio trienal ao apresentarem 

dois exames de controle citológicos semestrais normais após tratamento das lesões precursoras na 

unidade de referência. 

D) Para mulheres com mais 64 anos de idade e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-

se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos os exames forem negativos, 

elas podem ser dispensadas de exames adicionais. 

E) O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual. 

 

 

QUESTÃO 40 – O câncer de mama, quando identificado em estágios iniciais (lesões menores que 

dois centímetros de diâmetro), apresenta prognóstico favorável. Para isso, é necessário implantar 

estratégias para a detecção precoce da doença. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma 

manifestação clínica para câncer de mama. 

 

A) Linfonodos axilares palpáveis. 

B) Edema mamário em “casca de laranja”. 

C) Nódulo palpável. 

D) Retração ou abaulamento mamário. 

E) Ingurgitamento mamário. 

 

 

 

 

 


