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CONHECIMENTOS BÁSICOS
 

Texto para as questões de 1 a 3. 

Homens armados com fuzil assaltam ônibus
de turismo na BR-376, em Tijucas do Sul

De acordo com a PRF, três passageiros foram feridos com 
coronhadas durante o roubo. Carro usado no assalto foi 
encontrado incendiado. 
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Homens armados com um fuzil e pistolas
assaltaram um ônibus de turismo na BR-376, em Tijucas do
Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. 

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF),
o roubo aconteceu na altura do km 652, no sentido Curitiba
da estrada. O ônibus, com 29 passageiros, saiu de
Uruguaiana (RS) e seguia para São Paulo.

Segundo a polícia, os assaltantes dispararam uma
rajada de tiros na lateral do ônibus para forçar a parada do
veículo. 

A PRF informou que três homens entraram no
ônibus e roubaram o dinheiro dos passageiros. 

Os passageiros contaram à polícia que, durante o
assalto, os assaltantes foram violentos e dispararam contra
o teto e o para-brisa para intimidar as vítimas.

Três passageiros foram feridos com coronhadas na
cabeça, segundo a PRF. 

Os homens fugiram do local em um carro.
Momentos depois, os policiais encontraram o veículo em
chamas em uma estrada rural da região. 

Durante cerca de uma hora, a pista ficou bloqueada
para atendimento da ocorrência, formando uma fila de
cerca de 3 km, de acordo com a concessionária que
administra o trecho. 

Internet: <g1.globo.com> (com adaptações).

QUESTÃO 1

O texto é um exemplo de 

(A) resenha, já que apresenta um comentário crítico sobre
uma obra.

(B) reportagem, já que se aprofunda em um tema
conhecido na sociedade.

(C) notícia, já que informa o leitor de um acontecimento
pontual.

(D) conto, já que se estrutura em torno de um só núcleo
narrativo.

(E) carta pessoal, já que contém destinatário e remetente
bem determinados.

QUESTÃO 2

A rodovia BR-376, na altura do quilômetro 652, passa por

(A) Curitiba.
(B) Tijucas do Sul.
(C) Uruguaiana.
(D) Rio Grande do Sul.
(E) São Paulo.

QUESTÃO 3

Acerca da expressão “De acordo”, do início do segundo 
parágrafo, julgue os itens a seguir. 

I Poderia ser substituída pela palavra Segundo. 
II Inicia uma oração subordinada adverbial. 
III Significa o mesmo que a preposição contudo. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Apenas o item I está certo.
(B) Apenas o item II está certo.
(C) Apenas o item III está certo.
(D) Apenas os itens II e III estão certos.
(E) Todos os itens estão certos.

____________________________________________________
Texto para as questões 4 e 5. 

Internet: <tirasarmandinho.tumblr.com>. 

QUESTÃO 4

O humor dos quadrinhos decorre do fato de que a 
personagem criança

(A) interage com um personagem não humano, o sapo,
que aparece à direita.

(B) tem um diálogo consigo mesma, já que é a única que
aparece nos quadrinhos.

(C) desconhece o significado da palavra “prefeitura”, o que
fica claro logo no primeiro quadrinho.

(D) ouve, no primeiro quadrinho, a voz de sua consciência,
que lhe dá um conselho.

(E) não compreendeu corretamente o que significa
tombar um prédio antigo.
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QUESTÃO 5

As falas do segundo e do terceiro quadrinho, mantendo-se o 
sentido original, poderiam ser reescritas como em 

(A) Isso é uma pena, porque ele é tão bonito.
(B) Não é uma pena, mas ele é tão bonito.
(C) Que pena! Embora ele não seja bonito.
(D) É uma pena; portanto ele é tão bonito.
(E) Ele é tão bonito, porém é uma pena.

QUESTÃO 6

Um grupo de 100 pessoas foi identificado, 
atribuindo-se a cada indivíduo apenas duas características: o 
sexo (feminino ou masculino); e a área de atuação 
profissional (enfermagem ou higiene dental). Desse grupo, 
sabe-se que sessenta e duas pessoas são do sexo feminino e 
atuam em enfermagem, 30 são do sexo masculino e 23 atuam 
em higiene dental. 

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que, 
sorteando-se, ao acaso, uma pessoa desse grupo, a 
probabilidade de o indivíduo sorteado ser do sexo masculino 
e atuar em enfermagem é igual a

(A) 8%.
(B) 15%.
(C) 23%.
(D) 27%.
(E) 30%.

QUESTÃO 7

Certo dia, o relógio da enfermaria de um hospital 
apresentou um defeito e começou a atrasar 1 segundo e  
4 décimos a cada minuto. O referido defeito do relógio 
perdurou por 4 horas seguidas. 

Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que, 
nesse período, o relógio atrasou um total de 

(A) 3 minutos e 36 segundos.
(B) 4 minutos e 8 segundos.
(C) 5 minutos e 6 segundos.
(D) 5 minutos e 36 segundos.
(E) 14 minutos.

QUESTÃO 8

Manuela, Marisa e Mariana abriram um pequeno 
negócio e, ao final de um mês, obtiveram um lucro de 
R$ 16.000,00, que deverá ser dividido em partes diretamente 
proporcionais ao número de horas diárias que cada uma delas 
dedica ao trabalho. Manuela trabalha 4 horas diárias, Marisa, 
6 e Mariana, 10. 

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que

(A) Mariana receberá R$ 4.800,00.
(B) Mariana receberá R$ 10.000,00.
(C) Manuela receberá R$ 3.200,00.
(D) Marisa receberá R$ 6.000,00.
(E) Marisa receberá R$ 8.000,00.

QUESTÃO 9

A gráfica Tijucas do Sul, para produzir 450 catálogos 
de 120 páginas, necessita de 125 kg de papel. Ela dispõe de 
390 kg de papel.  

Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que a 
gráfica Tijucas do Sul é capaz de produzir 

(A) 1.432 catálogos de 90 páginas.
(B) 1.493 catálogos de 90 páginas.
(C) 1.640 catálogos de 90 páginas.
(D) 1.713 catálogos de 90 páginas.
(E) 1.872 catálogos de 90 páginas.

QUESTÃO 10

A equipe de enfermagem do centro cirúrgico de 
determinado hospital é composta de uma enfermeira, 3 
técnicos em enfermagem e 5 auxiliares. O administrador do 
hospital dispõe, em seu quadro de funcionários, de 3 
enfermeiras, 8 técnicos em enfermagem e 12 auxiliares. 

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que, para 
alocar no centro cirúrgico, ele pode formar

(A) 87 equipes diferentes.
(B) 288 equipes diferentes.
(C) 44.352 equipes diferentes.
(D) 133.056 equipes diferentes.
(E) 817.190 equipes diferentes.

RASCUNHO
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QUESTÃO 11

Quanto à economia de Tijucas do Sul, assinale a alternativa 
correta. 

(A) A economia é baseada em produtos industriais,
sobretudo provindos da indústria siderúrgica, tendo
em vista a grande extração de ferro e de outros
minerais na região.

(B) O setor de serviços é bem desenvolvido, com ênfase no
turismo, sendo a cidade o segundo maior destino
turístico do estado do Paraná.

(C) A produção de morangos e cogumelos ocorre durante
o ano todo, além da extração de bauxita e manganês
na região sul do município.

(D) Os maiores destaques estão no setor primário, com a
produção de milho, batata inglesa, cogumelos e
morangos.

(E) As dificuldades da economia local são compensadas
pelos royalties do petróleo.

QUESTÃO 12

Um dos habitantes ilustres de Tijucas do Sul durante as 
últimas décadas foi Sergius Erdelyi. No que se refere a ele, 
assinale a alternativa correta.

(A) Foi um filósofo de ascendência romena que se
especializou em autores como Heidegger e Husserl.

(B) Foi um autodidata, de origem russa, que chegou a ser
indicado para o Prêmio Nobel de Literatura.

(C) Nascido na atual Sérvia, foi um renomado artista
plástico; algumas de suas obras estão distribuídas pela
cidade de Tijucas do Sul.

(D) Professor de filologia de origem búlgara, seu trabalho
influenciou um grande número de publicações que
viriam a seguir.

(E) Biólogo alemão, escolheu o Brasil como destino após
ter sofrido os horrores da Segunda Guerra Mundial.

QUESTÃO 13

A respeito das datas comemorativas no estado do Paraná e 
no município de Tijucas do Sul, assinale a alternativa 
incorreta. 

(A) No dia 15 de setembro, celebra-se o dia da padroeira
da cidade de Tijucas do Sul, Nossa Senhora das Dores.

(B) Não existem feriados estaduais no Paraná, somente
feriados nacionais e municipais.

(C) A comemoração do Carnaval no estado do Paraná é
sempre na segunda terça-feira de fevereiro.

(D) Comemora-se no dia 14 de novembro a emancipação
política da cidade de Tijucas do Sul.

(E) Apesar de a Vila de Tijucas ter sido elevada à condição
de município no dia 14 de novembro de 1951, sua
instalação oficial deu-se somente no dia 14 de
dezembro de 1952.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que mais bem caracteriza o clima da 
região de Tijucas do Sul.

(A) clima subtropical úmido mesotérmico, com chuvas
distribuídas ao longo do ano

(B) clima temperado mediterrânico, propício para o cultivo
da cana-de-açúcar

(C) clima semiárido, com chuvas no inverno e seca no
verão

(D) clima tropical de altitude, com chuvas no verão e seca
no inverno

(E) clima equatorial, com temperaturas médias acima de
30 °C

QUESTÃO 15

Com relação ao município de Tijucas do Sul, julgue os 
seguintes itens. 

I Contando-se a zona rural e a zona urbana, o município 
tem cerca de 58.000 habitantes. 

II O nome Tijucas do Sul passou a ser utilizado para não 
haver confusão com outro município, do estado do Rio 
de Janeiro, Tijucas. 

III A pessoa que nasce em Tijucas do Sul é conhecida como 
“tijuqueira do Sul”. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Nenhum item está certo.
(B) Apenas o item I está certo.
(C) Apenas os itens I e II estão certos.
(D) Apenas os itens I e III estão certos.
(E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 16

A Operação Lava Jato é uma das maiores investigações de 
esquemas de corrupção já ocorridas no Brasil. No que diz 
respeito a esse assunto, assinale a alternativa correta.

(A) Apesar de Lula ter ficado preso em Curitiba, local que
foi o berço da Operação, os casos envolvendo o
ex-presidente não tinham relação com a Lava Jato.

(B) O juiz Sergio Moro foi eleito ministro da Justiça pela
população, com ampla maioria de votos, por causa da
popularidade que ganhou durante a Lava Jato.

(C) Apesar de ter investigado centenas de parlamentares e
empresários, somente Lula e Temer foram condenados
à pena de prisão.

(D) A Operação teve início em 2014 e já realizou centenas
de mandados de busca e apreensão.

(E) Após algumas críticas de abuso de autoridade por parte
da Suprema Corte, a Operação teve seu fim decretado
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2019 e, com
isso, o ex-presidente Lula foi solto.
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QUESTÃO 17

Com relação ao coronavírus, assinale a alternativa correta. 

(A) Apesar da alta taxa de mortalidade após o contágio, é

difícil uma pessoa saudável ser infectada por esse vírus.

(B) Uma das maneiras de se evitar o coronavírus é não

comer carne crua de porco ou de boi, já que o

hospedeiro intermediário do vírus é sempre algum

animal mamífero.

(C) Teve seu início como uma doença sexualmente

transmissível, mas, pelo fortalecimento do vírus, agora

o coronavírus é transmitido pelo ar.

(D) Não há qualquer possibilidade de alguém sobreviver à

doença, pois nenhuma vacina foi inventada ainda.

(E) Lavar as mãos com água e sabão e evitar aglomerações

são formas de profilaxia.

QUESTÃO 18

No momento do acidente, as sirenes de alerta não foram 

tocadas, o que contribuiu para o grande número de mortes 

nessa tragédia, uma vez que as pessoas não foram avisadas 

para que adotassem os procedimentos de segurança. O 

alarme provavelmente não tocou em razão da rapidez com 

que tudo aconteceu. 

O texto acima refere-se a uma tragédia que ocorreu 

recentemente. Sendo assim, assinale a alternativa que a 

apresenta.

(A) o massacre em uma escola de Suzano-SP, em março de

2019

(B) o rompimento de uma barragem da Vale em

Brumadinho-MG, em janeiro de 2019

(C) os primeiros casos da epidemia de coronavírus em São

Paulo, em 2020

(D) o derramamento de óleo em praias do Nordeste, em

agosto de 2019

(E) o rompimento de uma barragem de rejeitos em

Mariana-GO, em janeiro de 2019

QUESTÃO 19

Nos últimos anos, as privatizações ganharam força no Brasil. 
Acerca desse assunto, assinale a alternativa incorreta. 

(A) Em relação à telefonia, empresas como a Telebras e a
Embratel passaram ao capital privado.

(B) Um dos casos mais emblemáticos foi o da Companhia
Vale do Rio Doce, uma das maiores mineradoras
mundiais durante o governo de FHC.

(C) Ainda que alguns bancos estaduais tenham sido
privatizados recentemente, a opinião pública é, em
maioria, contrária à privatização do Banco do Brasil.

(D) A recente privatização da Petrobras, no governo
Bolsonaro, fez com que os valores de suas ações
aumentassem muito.

(E) Embora certas companhias de fornecimento de energia
elétrica tenham sido privatizadas, parte da geração
continua nas mãos do Estado, por exemplo, por
intermédio da Eletrobras.

QUESTÃO 20

Quanto às religiões declaradas dos brasileiros, julgue os itens 
que se seguem.

I Com o crescimento exponencial do número de 
muçulmanos, sobretudo os de linha fundamentalista, 
existe a previsão de que, até 2025, eles ultrapassem os 
católicos em número no País. 

II A maioria da população brasileira declara-se cristã, seja 
católica ou evangélica. O número de evangélicos tem 
crescido, enquanto o de católicos diminuiu ao longo dos 
últimos anos. 

III Há uma nítida diminuição da pluralidade religiosa, sendo 
que o aumento das filiações evangélicas praticamente 
extinguiu as religiões de origem africana, como, por 
exemplo, a umbanda. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Nenhum item está certo.
(B) Apenas o item I está certo.
(C) Apenas o item II está certo.
(D) Apenas o item III está certo.
(E) Todos os itens estão certos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

QUESTÃO 21

Considerando as disposições da Lei Orgânica do município de 
Tijucas do Sul-PR, julgue os itens subsequentes. 

I O município de Tijucas do Sul, estado do Paraná, 
reger-se-á por essa Lei Orgânica, votada em dois turnos, 
com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 
terços dos membros da Câmara Municipal, que a 
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal e na Constituição do estado do 
Paraná. 

II O município poderá criar, organizar e suprimir distritos 
administrativos, observada a legislação estadual. 

III A integridade territorial do município só poderá ser 
alterada por meio de lei estadual e mediante a aprovação 
da população interessada, em prévio plebiscito. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Nenhum item está certo.
(B) Apenas o item I está certo.
(C) Apenas os itens I e II estão certos.
(D) Apenas os itens I e III estão certos.
(E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 22

Segundo a Lei Orgânica do município de Tijucas do Sul-PR, ao 
município não compete, concorrentemente com a União e o 
Estado,

(A) cuidar da saúde, da assistência pública e da proteção e
da garantia das pessoas portadoras de deficiências.

(B) fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos
industriais, comerciais, de serviços e similares.

(C) impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de
obras de arte e de outros bens de valor histórico,
artístico ou cultural do município.

(D) proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação
e à ciência.

(E) proteger os documentos, as obras e outros bens de
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.

QUESTÃO 23

De acordo com o Estatuto dos Servidores (Lei n.o 50/2005), 
julgue os itens seguintes. 

I O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do 
exercício serão registrados no assentamento individual 
do servidor. Ao entrar em exercício, o servidor 
apresentará ao órgão competente os elementos 
necessários ao seu assentamento individual, no qual 
serão registradas todas as ocorrências da sua vida 
funcional. 

II A ascensão não interrompe o tempo de exercício, que é 
contado, no novo posicionamento na carreira, a partir da 
data da publicação do ato que ascender o servidor. 

III O servidor transferido, removido, redistribuído, 
requisitado ou cedido que deva ter exercício em outro 
órgão ou unidade administrativa terá o prazo de dois dias 
para entrar em exercício.  

Assinale a alternativa correta. 

(A) Nenhum item está certo.
(B) Apenas o item I está certo.
(C) Apenas os itens I e II estão certos.
(D) Apenas os itens I e III estão certos.
(E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 24

Com base na Lei n.o 499/2014, que dispõe sobre o plano de 
cargos, carreiras e salários (PCCS) dos servidores específicos 
da área da saúde do município de Tijucas do Sul, julgue os 
próximos itens quanto aos princípios e às diretrizes que 
norteiam o plano de cargos, carreiras e vencimentos (PCCV). 

I Equidade – será assegurado o tratamento remuneratório 
isonômico para os servidores com funções iguais ou 
assemelhadas, dentro do mesmo nível de escolaridade, 
observando-se a igualdade de direitos, obrigações e 
deveres. 

II Participação na gestão – para a implantação ou a 
adequação desse plano às necessidades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), deverá ser observado o princípio 
da participação bilateral entre os servidores e o órgão 
gestor da saúde. 

III Publicidade e transparência – todos os fatos e atos 
administrativos referentes ao PCCV serão públicos, 
garantindo-se total e permanente transparência. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Apenas o item III está certo.
(B) Apenas os itens I e II estão certos.
(C) Apenas os itens I e III estão certos.
(D) Apenas os itens II e III estão certos.
(E) Todos os itens estão certos.
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QUESTÃO 25

No que se refere ao desenvolvimento da carreira, 
estabelecido na Lei n.o 499/2014, que dispõe sobre o PCCS, 
julgue os itens que se seguem. 

I O servidor poderá avançar na carreira por meio de duas 
modalidades de promoção:  progressão horizontal, por 
mérito e por qualificação; e progressão vertical, por 
formação. 

II A progressão horizontal é o aumento do valor recebido 
pelo servidor, a título de vencimento, por meio da 
elevação de um nível de vencimento para outro, dentro 
da mesma subclasse, a cada dois anos de efetivo 
exercício. Se por mérito, pode o servidor progredir um 
nível em relação àquele em que se encontra, desde que 
obtenha nota igual ou superior a cinquenta na avaliação 
de desempenho.  

III O servidor pode obter progressão exclusivamente por 
mérito; contudo é condição para a progressão por 
qualificação a aprovação na última avaliação de 
desempenho. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Nenhum item está certo.
(B) Apenas o item I está certo.
(C) Apenas os itens I e II estão certos.
(D) Apenas os itens I e III estão certos.
(E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 26

A parada cardiorrespiratória (PCR) pode ser definida como a 
cessação súbita e inesperada da circulação sistêmica, da 
atividade ventricular útil e da respiração em um indivíduo e 
se enquadra como a emergência mais grave na área da saúde, 
sendo o mais importante saber reconhecê-la. Nesse contexto, 
são sinais de PCR em adultos a 

(A) não responsividade, a ausência de pulso em grandes
artérias e a ausência de frequência respiratória ou
gasping.

(B) não responsividade, a ausência de pulso em artéria
radial e a diminuição da frequência respiratória ou
gasping.

(C) não responsividade, a diminuição da frequência
cardíaca (abaixo de 60 batimentos por minuto) e a
diminuição da frequência respiratória ou gasping.

(D) pouca responsividade, a diminuição da frequência
cardíaca (abaixo de 50 batimentos por minuto) e a
ausência de frequência respiratória.

(E) pouca responsividade, a ausência de pulso braquial e a
diminuição da frequência respiratória.

QUESTÃO 27

Uma técnica em enfermagem exerce suas atividades 
laborais no período da manhã, em um hospital de médio 
porte em Tijucas do Sul. No dia 10/2/2020, ao dirigir-se até 
um quarto para administrar o medicamento prescrito para as 
8 h, o paciente perguntou à profissional que droga havia sido 
preparada e qual era o efeito esperado do fármaco. Contudo, 
a profissional informou não conhecer a indicação e a ação da 
droga, mas reiterou ao paciente que iria averiguar e 
retornaria para explicar-lhe – fato que não aconteceu. Ao 
final do procedimento, por estar com algumas atividades em 
atraso, solicitou a um colega que realizasse o registro de que 
o medicamento havia sido administrado. As duas situações
descritas estão previstas no Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem.

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa 
correta. 

(A) A técnica em enfermagem tem o direito de não
conhecer o medicamento que será administrado no
paciente, uma vez que sua formação não é a de
farmacêutico; no entanto, é proibido à profissional
solicitar que um colega registre e assine o
procedimento que realizou.

(B) A técnica em enfermagem tem o dever de conhecer o
medicamento que preparou para ser administrado no
paciente; não conhecer a indicação e a ação da droga é
uma proibição segundo o Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem. Contudo, é um direito da
profissional solicitar a ajuda dos colegas de trabalho,
fato que inclui o auxílio no registro do procedimento
executado por ela.

(C) A técnica em enfermagem tem o dever de conhecer o
medicamento que preparou para ser administrado no
paciente; não conhecer a indicação e a ação da droga é
uma proibição segundo o Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem, assim como são
proibições registrar e assinar as ações de enfermagem
que não executou e permitir que suas ações sejam
assinadas por outro profissional.

(D) A técnica em enfermagem tem o direito de não
conhecer o medicamento que será administrado no
paciente, uma vez que sua formação não é a de
farmacêutico, mas é dever da profissional auxiliar no
trabalho da equipe, fato que inclui assinar e registrar
ações de enfermagem realizadas ou não por ela.

(E) A técnica em enfermagem tem o dever de perguntar a
um profissional mais experiente acerca da indicação e
da ação da droga que será administrada no paciente;
no entanto, caso não haja um profissional disponível
para sanar a sua dúvida, é sua obrigação não atrasar o
medicamento do paciente. Logo, é um direito da
técnica em enfermagem confiar a outrem o registro das
ações de enfermagem executadas por ela, desde que
este profissional seja de sua inteira confiança.
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QUESTÃO 28 
 

Um paciente de 54 anos de idade foi encaminhado ao hospital, pela equipe de resgate, após uma colisão automobilística 
automóvel x anteparo fixo. A equipe do pré-hospitalar relatou que, no local da ocorrência, havia uma vítima fatal, encontrada 
embaixo do automóvel, e que o paciente fora ejetado a uma distância de 3 m do local do impacto. O paciente foi encaminhado 
ao hospital em prancha rígida, com colar cervical e protetor lateral de cabeça, acordado, com máscara de oxigênio não reinalante 
a 12 L/min. e sem acesso venoso periférico. O paciente ainda apresentava ferimento corto-contuso em região frontal da cabeça, 
com sangramento ativo em média quantidade, e dor em região torácica e em perna esquerda. Nesse cenário, o médico e o 
enfermeiro do pronto-socorro iniciaram o atendimento ao paciente conforme o protocolo ABCDE do trauma.  
 
Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta com relação às atividades em que o técnico em enfermagem poderá 
auxiliar o médico e o enfermeiro durante o atendimento. 
 
(A) O técnico em enfermagem poderá auxiliar na aspiração de vias aéreas do paciente, com cânula de aspiração flexível, poderá 

diminuir a oferta de oxigênio do paciente, pela máscara de oxigênio não reinalante, para 10 L/min., pois 12 L/min. é muito 
e pode não ser benéfico ao paciente, poderá preparar o selo d'água do dreno de tórax se o paciente precisar ter seu tórax 
drenado, poderá puncionar um acesso venoso periférico e solicitar ao enfermeiro que colete os exames laboratoriais do 
protocolo de atendimento ao traumatizado, poderá realizar um curativo simples na região frontal da cabeça, poderá 
preparar as soluções e os medicamentos a serem infundidos e, caso necessário, poderá auxiliar na imobilização do paciente. 

(B) O técnico em enfermagem poderá auxiliar na aspiração de vias aéreas do paciente, com cânula de aspiração rígida, poderá 
aumentar a oferta de oxigênio do paciente, pela máscara de oxigênio não reinalante, para 15 L/min., poderá preparar o 
selo d'água do dreno de tórax se o paciente precisar ter seu tórax drenado, poderá realizar um curativo compressivo o 
suficiente para diminuir ou parar o sangramento oriundo do ferimento corto-contuso na região frontal da cabeça, poderá 
puncionar dois acessos venosos periféricos, poderá coletar os exames laboratoriais solicitados pelo médico ou pelo 
enfermeiro dentro do protocolo de atendimento ao traumatizado, poderá preparar as soluções aquecidas e os 
medicamentos a serem infundidos e, caso necessário, poderá auxiliar na imobilização do paciente. 

(C) O técnico em enfermagem poderá realizar a intubação orotraqueal do paciente, por tratar-se de um caso de emergência e, 
após oferecer oxigênio a 100% com o auxílio de um ventilador mecânico, preparar o selo d'água do dreno de tórax caso o 
paciente precise ter seu tórax drenado, poderá puncionar quatro acessos venosos periféricos, poderá coletar os exames 
solicitados pelo médico ou pelo enfermeiro dentro do protocolo de atendimento ao traumatizado, poderá preparar as 
soluções que devem ser resfriadas na temperatura de 20 °C e os medicamentos a serem infundidos, poderá auxiliar na 
imobilização do paciente, se necessário, e, por último, poderá realizar um curativo simples no ferimento corto-contuso em 
região frontal da cabeça. 

(D) O técnico em enfermagem poderá auxiliar na aspiração de vias aéreas do paciente, com cânula de aspiração não rígida, 
poderá aumentar a oferta de oxigênio do paciente, pela máscara de oxigênio reinalante, para  
7 L/min., pois 12 L/min. é muito e pode não ser benéfico ao paciente, poderá auxiliar na passagem do dreno de tórax e 
preparar o selo d'água do dreno, caso o paciente precise ter seu tórax drenado, poderá realizar um curativo bastante 
compressivo no local onde está o ferimento corto-contuso, poderá puncionar dois acessos venosos periféricos, poderá 
preparar as soluções aquecidas em até 30 °C e os medicamentos a serem infundidos e poderá auxiliar na imobilização do 
paciente, se for necessário. 

(E) O técnico em enfermagem poderá auxiliar na aspiração de vias aéreas do paciente, com cânula de aspiração rígida, poderá 
diminuir a oferta de oxigênio do paciente, pela máscara de oxigênio não reinalante, para 10 L/min., pois 12 L/min. é muito 
e pode não ser benéfico ao paciente, poderá preparar o selo d'água do dreno de tórax caso o paciente precise ter seu tórax 
drenado, sem realizar curativo no ferimento corto-contuso, pois, como não está sangrando muito, não fará diferença, 
poderá puncionar um acesso venoso periférico, poderá coletar os exames laboratoriais solicitados pelo médico ou pelo 
enfermeiro dentro do protocolo de atendimento ao traumatizado, poderá preparar as soluções resfriadas em até 25 °C e 
os medicamentos a serem infundidos e, se necessário, poderá auxiliar na imobilização do paciente. 
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QUESTÃO 29

O técnico em enfermagem de uma unidade de saúde 
de Tijucas do Sul, ao conferir a prescrição de cuidados 
realizada pelo enfermeiro do seu plantão, deparou-se com a 
seguinte prescrição: “Mensurar os sinais vitais de 3/3 h e 
comunicar se há alterações – 6 h, 9 h, 12 h, 15 h, 18 h, 21 h, 
24 h, 3 h, 6 h”. O técnico em enfermagem questionou, então, 
o enfermeiro sobre quais sinais vitais deveriam ser
mensurados e o enfermeiro respondeu que deveriam ser os
cinco sinais vitais.

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa 
que apresenta os cinco sinais vitais a serem mensurados pelo 
técnico em enfermagem. 

(A) temperatura, pressão arterial, frequência respiratória,
oximetria e frequência cardíaca

(B) temperatura, oximetria, glicemia capilar, pulso e dor
(C) temperatura, pressão arterial, frequência respiratória,

frequência cardíaca e escore de dor
(D) oximetria, pulso, frequência cardíaca, frequência

respiratória e dor
(E) oximetria, glicemia capilar, pulso, frequência

respiratória e pressão arterial

QUESTÃO 30

Conforme o Decreto n.o 94.406/1987, assinale a alternativa 
que apresenta atribuição dos técnicos em enfermagem. 

(A) realizar episiotomia e episiorrafia, com aplicação de
anestesia local, quando necessário

(B) executar atividades de assistência de enfermagem,
excetuadas as privativas do auxiliar de enfermagem

(C) executar a assistência obstétrica em situação de
emergência e parto sem distocia

(D) participar dos programas de higiene e segurança do
trabalho e dos programas de prevenção de acidentes e
de doenças profissionais do trabalho

(E) assistir o enfermeiro no planejamento, na
programação, na orientação e na supervisão das
atividades de assistência de enfermagem

QUESTÃO 31

A lavadora automática ultrassônica é um equipamento 
automatizado de limpeza que utiliza o princípio da cavitação, 
em que ondas de energia acústica propagadas em solução 
aquosa rompem os elos que fixam a partícula de sujidade à 
superfície do produto. Com relação à lavadora ultrassônica, 
assinale a alternativa correta. 

(A) Para produtos cujo lúmen tenha diâmetro interno
inferior a 5 mm, é obrigatório que a fase automatizada
de limpeza seja feita em lavadora ultrassônica com
conector para canulados e que se utilize tecnologia de
fluxo intermitente.

(B) Para produtos cujo lúmen tenha diâmetro interno
inferior a 10 mm, é obrigatório que a fase automatizada
de limpeza seja feita em lavadora ultrassônica sem
conector para canulados, mas que empregue
tecnologia de fluxo intermitente.

(C) Para produtos cujo lúmen tenha diâmetro interno
inferior a 20 mm, é obrigatório que a fase automatizada
de limpeza seja feita em lavadora ultrassônica sem
conector para canulados, mas que utilize tecnologia de
fluxo intermitente.

(D) Para produtos cujo lúmen tenha diâmetro interno
inferior a 25 mm, é obrigatório que a fase automatizada
de limpeza seja feita em lavadora ultrassônica com
conector para canulados e que seja utilizada tecnologia
de fluxo intermitente.

(E) Para produtos cujo lúmen tenha diâmetro interno
inferior a 30 mm, é obrigatório que a fase automatizada
de limpeza seja feita em lavadora ultrassônica com
conector para canulados, mas sem a necessidade de se
utilizar tecnologia de fluxo intermitente.

QUESTÃO 32

Um técnico em enfermagem está de plantão no 
pronto-socorro de um hospital de Tijucas do Sul. Ao admitir 
um paciente na sala de medicação, o técnico em enfermagem 
percebeu que ele apresentava hálito cetônico.  

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que o 
ocorrido deverá ser notificado ao enfermeiro ou ao médico o 
mais brevemente possível, pois retrata 

(A) o aumento da ureia e da creatinina e,
consequentemente, uma falência renal.

(B) uma reação de hipoglicemia.
(C) diabetes do tipo insipidus.
(D) hiperglicemia.
(E) a doença de Cushing.
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QUESTÃO 33

O Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973, 
tem como missão organizar a Política Nacional de Vacinação, 
contribuindo para o controle, a eliminação e(ou) a 
erradicação de doenças imunopreviníveis. No ano de 2019, o 
Brasil perdeu o certificado de eliminação da circulação do 
vírus do sarampo e observou os índices aumentarem 
descontroladamente. Um dos pontos-chave para esse 
acontecimento foi a não imunização das crianças em 
decorrência de movimentos contrários à vacinação. Quanto à 
imunização das crianças, ao Programa Nacional de 
Imunização e ao surto de sarampo ocorrido entre 2018 e 
2019, assinale a alternativa correta. 

(A) O PNI estabelece a meta de 50% da cobertura vacinal
de forma homogênea, em todos os municípios.

(B) Como o número de casos de sarampo diminuiu
expressivamente em 2020, não haverá campanha
nacional de vacinação contra o sarampo.

(C) Toda a população, incluindo crianças e gestantes, deve
tomar a vacina para a prevenção de sarampo, pois esta
é fabricada com vírus inativo.

(D) Os profissionais de saúde devem avaliar a caderneta de
vacinação do indivíduo e recomendar a vacinação
quando esta for necessária. A pessoa que apresentar
esquema vacinal completo de acordo com a faixa etária
deverá ser revacinada quantas vezes for preciso.

(E) Para as crianças que receberem a dose zero da vacina
entre seis meses e onze meses e 29 dias de vida, tal
dose não será considerada como válida para fins do
Calendário Nacional de Vacinação, devendo ser
agendada a partir dos doze meses de vida com a vacina 
tríplice viral e aos quinze meses de vida com a vacina
tetraviral ou tríplice viral mais varicela, respeitando-se
o intervalo de trinta dias entre as doses.

QUESTÃO 34

Ao consultar a prescrição médica, um técnico em 
enfermagem observou que estão prescritos 500 mL de SG a 
10%. No entanto, ao analisar os medicamentos disponíveis 
em sua unidade de trabalho, notou que não há a 
concentração prescrita, estando disponíveis a de 500 mL de  
SG a 5% e ampolas de 20 mL de glicose a 50%.  

Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que, 
para que se consiga preparar o soro prescrito, 

(A) não se deve desprezar o volume do frasco disponível e
deve-se acrescentar 55 mL de glicose a 50% no frasco
de 500 mL de SG a 5% para transformá-lo em SG a 10%.

(B) não se deve desprezar o volume do frasco disponível e
deve-se acrescentar 75 mL de glicose a 50% no frasco
de 500 mL de SG a 5% para transformá-lo em SG a 10%.

(C) não se deve desprezar o volume do frasco disponível e
deve-se acrescentar 25 mL de glicose a 50% no frasco
de 500 mL de SG a 5% para transformá-lo em SG a 10%.

(D) deve-se desprezar 80 mL do frasco disponível
e acrescentar 80 mL de glicose a 50% no frasco de
500 mL de SG a 5% para transformá-lo em SG a 10%.

(E) deve-se desprezar 50 mL do frasco disponível e
acrescentar 55 mL de glicose a 50% no frasco de
450 mL de SG a 5% para transformá-lo em SG a 10%.

QUESTÃO 35

Um paciente de 62 anos de idade foi internado no 
Hospital Tijucas do Sul para a realização de procedimento 
cirúrgico eletivo.  

Entendendo que o período pré-operatório é fundamental 
para se garantir o sucesso do procedimento nesse caso 
hipotético, julgue os itens a seguir. 

I Entre todos os cuidados de enfermagem no período 
pré-operatório, o banho é um dos mais importantes, 
devendo ser estimulado e orientado apenas no dia 
anterior ao procedimento, devido ao risco de os cabelos 
estarem molhados no encaminhamento ao centro 
cirúrgico. 

II Todas as próteses dentárias devem ser removidas, 
exceto se forem fixadas pelo próprio paciente com 
fixadores de próteses. 

III Todos os anéis e piercings devem ser removidos do 
paciente antes de ele ser encaminhado para o centro 
cirúrgico, por risco de queimadura. 

IV Os dreads e as extensões embutidas no cabelo podem ser 
mantidos sem nenhuma proteção no centro cirúrgico, 
pois, como são feitos de tecido, não há riscos. 

A quantidade de itens certos é igual a 

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.
(E) 4.

QUESTÃO 36

A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, para 
outros profissionais de saúde ou para os responsáveis pelos 
serviços públicos e privados de saúde que prestem assistência 
ao paciente, em conformidade com o art. 8.o da 
Lei n.o 6.259/1975. A periodicidade da notificação 
compulsória pode ser imediata, caracterizada pela realização 
da notificação em até 24 horas após a confirmação ou a 
suspeita da doença, ou semanal. Nesse contexto, assinale a 
alternativa que apresenta apenas doenças de notificação 
compulsória com periodicidade semanal. 

(A) acidente de trabalho grave, fatal e em crianças e
adolescentes, botulismo, cólera, coqueluche, casos
novos de dengue e hepatites virais

(B) acidente de trabalho com exposição a material
biológico, doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ),
esquistossomose, hepatites virais, HIV/AIDS e sífilis

(C) acidente de trabalho grave, fatal e em crianças e
adolescentes, doença meningocócica e outras
meningites, varíola, antraz pneumônico e doenças
febris hemorrágicas

(D) acidente de trabalho com exposição a material
biológico, esquistossomose, hepatites virais, HIV/AIDS,
sífilis, antraz pneumônico, febre purpúrica brasileira e
doença aguda pelo vírus Zika

(E) acidente de trabalho com exposição a material
biológico, HIV/AIDS, sífilis, febre Chikungunya em áreas
sem transmissão, febre tifoide e hanseníase
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QUESTÃO 37

Os acidentes causados por animais peçonhentos, 
especialmente os acidentes ofídicos, foram incluídos, pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), na lista das doenças 
tropicais negligenciadas que acometem, na maioria das 
vezes, populações pobres que vivem em áreas rurais. 
Além disso, devido ao alto número de notificações, esse 
agravo (acidentes causados por animais peçonhentos) foi 
incluído na lista de notificação compulsória do Brasil, ou 
seja, todos os casos devem ser notificados ao governo 
federal imediatamente após a confirmação. A medida ajuda 
a traçar estratégias e ações para prevenir esse tipo de 
acidente. As picadas de abelhas são comuns em algumas 
regiões do Brasil e esses insetos são classificados como 
animais peçonhentos. Nesse contexto, é correto afirmar 
que, em caso de acidente provocado por múltiplas picadas de 
abelha, 

(A) é preciso levar o acidentado rapidamente ao hospital,
juntamente com alguns dos insetos que provocaram o
acidente, após a retirada dos ferrões, um a um, com
uma pinça.

(B) é preciso remover os ferrões, um a um, com pinças,
pois a não retirada resulta na inoculação do veneno
ainda existente no ferrão.

(C) é preciso levar o acidentado rapidamente ao hospital,
juntamente com alguns dos insetos que provocaram o
acidente, e a remoção dos ferrões pode ser feita por
raspagem com lâminas, mas não com pinças.

(D) não é necessário levar o acidentado a um hospital, pois
a picada de abelha é um evento comum, com poucos
eventos adversos relacionados.

(E) é preciso levar o acidentado rapidamente ao hospital,
após a retirada dos ferrões, com pinças, um a um.

QUESTÃO 38

O vapor aquecido sob forma de vapor saturado sob pressão é 
o meio mais seguro de destruição de todas as formas vivas
microbianas. O poder de ação baseia-se em dois fatores:
umidade e calor. Sendo assim, assinale a alternativa correta a
respeito de procedimentos de esterilização de materiais em
autoclaves a vapor.

(A) Os produtos esterilizados devem ser armazenados em
local limpo e seco, sob proteção da luz solar direta, e só 
devem ser submetidos à manipulação mínima.

(B) Com o propósito de economia no consumo de energia
elétrica, a câmara da autoclave pode ser preenchida
em até 95% de sua capacidade sem que a qualidade do
processo de esterilização seja comprometida.

(C) Todo o material cirúrgico deve ser acondicionado em
caixas inoxidáveis, sem furos, que deverão permanecer
fechadas durante todo o ciclo de esterilização e
armazenamento.

(D) Entre outros materiais, para a esterilização em
autoclave a vapor, podem ser utilizadas embalagens de
papel-kraft, papel-toalha e papel-manilha.

(E) O monitoramento do processo de esterilização com
indicador biológico deve ser realizado semanalmente,
na primeira carga do dia estabelecido para tal.

QUESTÃO 39

A infecção hospitalar é um problema multifatorial que exige 
uma série de ações de prevenção e de controle, que devem 
ser organizadas nos serviços de saúde, dentro do Programa 
de Controle de Infecção. Entre as ações de prevenção e 
controle, destacam-se a higienização das mãos, a elaboração 
e a aplicação de uma série de protocolos de prevenção, a 
aplicação de medidas de precaução e isolamento e o 
gerenciamento do uso de antimicrobianos, de protocolos de 
limpeza e de desinfecção de superfícies. Acerca das principais 
infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), julgue os 
itens subsequentes. 

I A maioria dos casos de pneumonia por IRAS está 
associada à ventilação mecânica. 

II A higienização das mãos com preparação alcoólica para 
as mãos deve ser estimulada em todas as áreas do 
serviço de saúde, principalmente no ponto de 
assistência/tratamento. 

III Em adultos, as veias de escolha para canulação periférica 
são as veias da superfície dorsal das mãos. 

IV O limite máximo de tentativas de punção periférica é de 
três por profissional e de, no máximo, cinco no total.  

A quantidade de itens certos é igual a 

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.
(E) 4.

QUESTÃO 40

A enfermagem é comprometida com a produção e a gestão 
do cuidado prestado nos diferentes contextos 
socioambientais e culturais, em resposta às necessidades da 
pessoa, da família e da coletividade. O profissional de 
enfermagem atua com autonomia e em consonância com  
os preceitos éticos e legais, técnico-científicos e  
teórico-filosóficos. Com base no Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa que 
apresenta uma proibição aos profissionais de enfermagem. 

(A) recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, de
forma fundamentada, para a obtenção de desagravo
público em decorrência de ofensa sofrida no exercício
profissional ou que atinja a profissão

(B) abster-se de revelar informações confidenciais de que
tenha conhecimento em razão de seu exercício
profissional

(C) permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de
qualquer instituição ou estabelecimento congênere,
quando, nestas, não exercer funções de enfermagem
estabelecidas na legislação

(D) recusar-se a executar prescrição de enfermagem e
médica na qual não constem assinatura e número de
registro do profissional prescritor, exceto em situação
de urgência e emergência

(E) utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e
meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar
cursos, realizar palestras e conferências sobre assuntos
de sua competência e(ou) divulgar eventos com
finalidade educativa e de interesse social
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