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INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.  

2. Depois de autorizado pelo fiscal, O candidato deve ler as instruções e verificar se faltam folhas 

neste caderno, se a sequência de 30 (TRINTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que 

possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 30 (TRINTA) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, 

sempre na sequência A, B, C, D e E, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 

fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste 

caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso 

nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente 

de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de 

correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de 

preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas 

exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. O saco plástico com os objetos, deverá ser colocado sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala 

e não pode ser aberto sob pena de eliminação.  

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, 

é de 4 (quatro) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a 

autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. Os candidatos dos níveis Médio, podem se retirar do local de provas somente após 60 minutos do 

início da sua prova, porém não poderá levar consigo o caderno de provas. O candidato que sair antes 

será registrado em ata e será eliminado do concurso. Somente após duas horas do início da prova o 

candidato poderá sair levando consigo o caderno de provas. 

13. Os TRÊS últimos candidatos de cada sala ficarão retido para assinar, juntamente com os fiscais 

daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos. 

14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais. 

                                          CONCURSO PÚBLICO DE  

                                                                                 GUARATUBA - PR  
   Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 09/10/2022                         Período da TARDE 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Texto-base para as questões 01 a 05: 

A leitura não é uma habilidade inata, não nascemos lendo e não desenvolvemos essa habilidade sem instrução 

explícita. A escrita foi um código criado pelo homem para registrar o conhecimento produzido ao longo da 

história. A leitura é uma decorrência dessa invenção cultural, sendo basicamente a atividade de desvendar esse 

código, de decodificar. Considerando a recenticidade da escrita e da leitura, Dehaene (2012) conclui que nosso 

cérebro não está pronto para ler. Para isto, é preciso haver uma tarefa de reciclagem neuronal, em que neurônios 

até então responsáveis pelo reconhecimento de faces são recrutados para o reconhecimento de símbolos 

especiais, as letras. 

 

Fonte: SOUZA, Lucilene Bender de; MILESKI, Ivanete. A emergência da especialização cerebral para leitura 

de palavras. In: GABRIEL, Rosângela et al. Tecendo conexões entre cognição, linguagem e leitura. Curitiba: 

Multideia, 2014. p. 33-46. 

 

01. Considerando o conteúdo do fragmento de texto acima, assinale a alternativa INCORRETA.  

A. O ser humano não nasce com a habilidade de leitura e escrita.  

B. A habilidade de leitura e escrita só é desenvolvida por meio do ensino.  

C. A invenção cultural do registro por meio da escrita levou à leitura. 

D. A escrita é uma atividade básica de decodificação. 

E. O cérebro de um bebê não está pronto para a leitura.  

 

02. Considerando o conteúdo do fragmento de texto acima, assinale a alternativa INCORRETA. 

A. No segundo período, ao usar o verbo ‘ser’ no tempo passado (“foi”), as autoras explicitam que hoje não 

se pode mais entender a escrita como um código criado pelo homem.  

B. No primeiro período, as orações que vêm após a vírgula têm valor explicativo, podendo ser introduzidas 

pela conjunção “pois”, sem alteração do sentido original do texto. 

C. Uma reescrita semanticamente adequada do 3º período é: “A leitura, atividade de desvendar o código 

escrito, decorre dessa invenção cultural”. 

D. No 3º período, a expressão “de desvendar esse código”, dada no texto como sinônimo de “de 

decodificar”, define o tipo de “atividade”. 

E. No último período, a expressão “uma tarefa de reciclagem neuronal” é explicada após a vírgula, inserção 

que deixa o conteúdo do texto mais claro para o leitor. 

 

03. Assinale a análise CORRETA em relação ao significado do substantivo ‘recenticidade’ nesse texto.  

A. A escrita e a leitura são habilidades cognitivas complexas. 

B. A escrita e a leitura são habilidades culturalmente construídas na história da humanidade. 

C. A escrita e a leitura são habilidades recentes na história da humanidade. 

D. A escrita e a leitura são habilidades de difícil aprendizagem para os humanos. 

E. A escrita e a leitura não são habilidades inatas, necessitando ser aprendidas. 
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04. Assinale a alternativa que apresenta um resumo semanticamente adequado do texto-base. 

A. Embora a leitura não seja uma habilidade inata, a escrita o é, o que implica na necessidade de produzir 

uma reciclagem neuronal para que seja aprendida.  

B. A leitura não é uma habilidade inata, mas decorre de uma evolução cultural, demandando aprendizagem 

que envolve reciclagem neuronal. 

C. Tanto a leitura quanto a escrita retratam uma evolução cultural, mas apenas a leitura exige instrução, por 

meio de ativação de neurônios para reconhecimento das letras.  

D. A leitura é uma habilidade inata, uma vez que decorre de uma evolução cultural, demandando 

aprendizagem que envolve reciclagem neuronal para o reconhecimento das letras. 

E. O homem nasce com uma predisposição para a habilidade de ler e escrever, mas precisa preparar o 

cérebro para tal tarefa, uma vez que o conhecimento é produzido ao longo da história recente. 

 

05. Assinale a alternativa que apresenta uma análise integralmente CORRETA. 

A. O pronome demonstrativo “isto” (5º período) retoma o conteúdo da seguinte oração: “Considerando a 

recenticidade da escrita e da leitura”. 

B. A conjunção “e”, no 1º período, tem valor adversativo, podendo ser substituída, sem alteração de sentido 

do texto, por “mas”. 

C. No último período, o elemento conectivo “então” tem valor conclusivo, podendo ser substituído, sem 

alteração de sentido do texto, por “portanto”. 

D. A expressão “símbolos especiais”, no último período, é especificada com o aposto apresentado após as 

vírgulas: “as letras”. 

E. No 2º período, a preposição “para”, em “para registrar o conhecimento produzido ao longo da história”, 

introduz uma oração com valor temporal. 

 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

06. Uma pizza cortada em 8 pedaços iguais, cada pedaço possui 5cm de borda. Se a mesma pizza tivesse sido 

cortada em 12 pedaços iguais, qual seria a medida da borda de cada pedaço? 

A. 10

2
cm 

B. 4cm 

C. 10

3
cm 

D. 5

2
cm 

E. 1cm 

 

07. Qual a área de um quadrado de lado = 2,3cm? 

A. 4 cm2 

B. 4,63 cm2 

C. 4,9 cm2 

D. 5,29 cm2 

E. 5,9 cm2 
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08. Encontre as raízes da equação a seguir: 

(2𝑥)2 − 10𝑥 − 14 = 0 

A. 𝑥 = −1 

𝑥 = 3,5 

B. 𝑥 = −2 

𝑥 = 7 

C. 𝑥 = 2 

𝑥 = −7 

D. 𝑥 = 0 

𝑥 = −5 

E. 𝑥 = 2 

𝑥 = 3 

 

 

09. Ao lançar 2 dados (6 lados) simultaneamente, qual a probabilidade de cair 2 números idênticos? 

A. 1

6
 

B. 1

12
 

C. 1

24
 

D. 1

36
 

E. 1

66
 

 

 

10. Assinale a alternativa que é equivalente à radiciação √24
5

 

A. 
2
5
4 

B. 
2
4
5 

C. 24 

D. 
4
2
5 

E. 
5
4
2 
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INFORMÁTICA 

 

11. Hardwares e Softwares são partes responsáveis pelo funcionamento que compõem um sistema 

computacional. Assinale a alternativa correta que indica um hardware e um software, respectivamente 

A. Mouse e Editor de Textos 

B. Monitor e Pendrive 

C. Scanner e Caneta ótica 

D. Adobe Reader e Mozilla Firefox 

E. MS Windows 10 e MS Office  

 

12. Com as configurações básicas no MS Windows 10 o gerenciamento de arquivos e pastas segue uma 

organização e um padrão. Há um tamanho máximo de caracteres permitido para nomear um arquivo. Há 

também caracteres que não podem ser utilizados para nomear um arquivo. Assinale a alternativa correta que 

indica o tamanho e os alguns desses caracteres. 

A. 128 e  ? / - 

B. 128 e  < > , 

C. 128 e > ; * 

D. 256 e | / \ 

E. 256 e  , * : 

 

13. MS Windows 10, MS Word, Mozilla Firefox, MS Excel e Adobe Reader são instalados e utilizados em 

um Computador Pessoal (PC). Assinale a alternativa correta que indica as respectivas funcionalidades desses 

aplicativos. 

A. Sistema Operacional, Editor de Textos, Navegador Web, Planilha Eletrônica e Leitor de PDF 

B. Sistema Operacional, Planilha Eletrônica, Navegador Web, Editor de Textos e Editor de Slides 

C. Sistema Operacional, Editor de Slides, Navegador Web, Planilha Eletrônica e Editor de Vídeos 

D. Sistema de Gestão, Editor de Vídeos, Editor de Slides, Editor de Textos e Leitor de PDF 

E. Sistema Operacional, Editor de Slides, Editor de Textos, Planilha Eletrônica e Navegador Web 

 

14. Quando acessamos sites na Internet, utilizando o navegador web, nos deparamos com um ícone 

representando um cadeado fechado na barra de endereço. Este ícone indica que o endereço do site inicia com 

https://. Assinale a alternativa correta que indica o significado do ícone junto à sigla https:// 

A. Conexão com suporte à idiomas estrangeiros e rapidez no acesso  

B. Conexão mais rápida com suporte a diversos navegadores web 

C. Conexão com grau de segurança e criptografia das mensagens 

D. Conexão com suporte à múltiplos softwares e plataformas de hardwares 

E. Conexão com menor grau de segurança e descriptografia das mensagens 
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15. Um computador pessoal (PC) utiliza diversos periféricos para entrada e saída de dados. Assinale a 

alternativa correta que indica um periférico de entrada e um periférico de saída, respectivamente. 

A. Impressora e Teclado 

B. Mouse e Scanner 

C. Microfone e Webcam 

D. Mesa digitalizadora e Webcam 

E. Teclado e Monitor 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS, LEGISLAÇÃO 

 
 

16. Segundo os dados geográficos, a baía de Guaratuba, com 48,72 km2 de extensão, é um estuário encaixado 

na planície costeira do litoral do Paraná. Dessa forma, ela é considerada: 

A. A primeira maior do Paraná. 

B. A segunda maior do Paraná. 

C. A terceira maior do Paraná. 

D. A quarta maior do Paraná. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

17. Em Guaratuba, o Morro do Cristo é um mirante natural da cidade e oferece aos visitantes uma visão geral 

de toda a cidade. Em seu cume, está a imagem do Cristo Redentor, que tem um dos braços apontando para a 

cidade e outro com a mão no coração. Em qual praia o Morro do Cristo está localizado? 

A. Praia Caieiras. 

B. Praia Barra do Sai. 

C. Praia de Brejatuba. 

D. Praia Coroados. 

E. Praia dos Namorados. 

 

18. O nome de Guaratuba foi dado pelos índios Carijós, os primeiros habitantes destas terras, e, segundo eles, 

significava:  

A. Muitos Peixes. 

B. Muitos Guarás. 

C. Muitas Árvores.  

D. Muitos Rios. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores. 
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19. Segundo dados da CNABRASIL, os portos de Paranaguá e Antonina registraram nova marca histórica na 

movimentação de mercadorias, consolidando 2020 como o melhor ano das exportações paranaenses. Foram 

57,3 milhões de toneladas movimentadas – 8% a mais do que em 2019 (53,2 milhões). Dos produtos 

exportados pelos portos paranaenses, a soja foi o carro-chefe, com 14,3 milhões de toneladas e crescimento 

de 27% ante 2019 (11,3 milhões). Da carga de granéis sólidos exportados, a soja corresponde a 54% do total. 

Quais produtos compõem, na ordem de importância respectivamente, os percentuais restantes, de ____ (22%), 

____ (15%) e _____ (9%)? Fonte: https://cnabrasil.org.br/noticias/exportacao-pelos-portos-do-parana-

registra-recorde-em-2020 

A. Milho, Trigo e Café. 

B. Café, Milho e Farelos. 

C. Milho, Açúcar e Trigo. 

D. Farelos, Açúcar e Milho. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

20. Em termos de importância, em relação aos portos brasileiros, o Porto de Paranaguá, quando se analisa em 

relação à exportação de produtos agrícolas do país, é: 

A. O primeiro maior exportador. 

B. O segundo maior exportador. 

C. O terceiro maior exportador. 

D. O quarto maior exportador. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO PÚBLICO 
 

 
 

21. Sobre os tipos de leito (SOUZA; SOUZA, 2017) que podem ser arrumados para receber o paciente na sua 

admissão à unidade hospitalar, é CORRETO afirmar: 

A. O leito fechado é aquele ocupado pelo paciente que pode locomover-se ou o leito que aguarda a chegada 

de um cliente cuja internação já tenha sido comunicada. 

B. O leito aberto é aquele que aguarda uma pessoa a ser internada, permanecendo aberto até que um novo 

paciente o ocupe. 

C. O leito ocupado é aquele ocupado pelo paciente que pode locomover-se ou o leito que aguarda a chegada 

de um cliente cuja internação já tenha sido comunicada. 

D. O leito ocupado é aquele ocupado pelo paciente impossibilitado de locomover-se, ou seja, que fica 

acamado durante toda a internação. 

E. O leito ocupado é aquele que receberá o paciente após a realização de cirurgia ou exames sob anestesia. 
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22. A higiene oral consiste na higienização da cavidade oral (SOUZA; SOUZA, 2017). Sobre a técnica da 

higiene oral, é CORRETO afirmar: 

A. Para realizar a higiene oral em paciente em estado grave ou inconsciente, explicar o que será feito, elevar 

o decúbito do leito se não houver contraindicação, colocar a toalha sob o pescoço e o tórax do paciente, 

entregar a ele a cuba rim, o copo com água, a escova com creme dental ou a espátula com gazes e 

orientar a escovação dos dentes e língua. 

B. Para realizar a higiene oral em paciente capaz de autocuidar-se, explicar o que será feito, calçar as luvas 

de procedimento, elevar o decúbito do leito, se não houver contraindicação, mantendo a cabeça 

lateralizada, colocar a toalha sob o queixo do paciente, colocar o colutório dentro da cuba rim, umedecer 

a espátula e proceder a escovação dos dentes e língua. 

C. Para realizar a higiene oral em paciente em uso de dentaduras ou ponte móvel, explicar o que será feito, 

calçar as luvas de procedimento, elevar o decúbito do leito, se não houver contraindicação, mantendo a 

cabeça lateralizada, colocar a toalha sob o queixo do paciente, colocar o colutório dentro da cuba rim, 

umedecer a espátula e proceder a escovação dos dentes e língua. 

D. Para realizar a higiene oral em paciente incapaz de autocuidar-se, explicar o que será feito, elevar o 

decúbito do leito, se não houver contraindicação, colocar a toalha sob o pescoço e o tórax do paciente, 

entregar a ele a cuba rim, o copo com água, a escova com creme dental ou a espátula com gazes e 

orientar a escovação dos dentes e língua. 

E. Para realizar a higiene oral em paciente em estado grave ou inconsciente, explicar o que será feito, calçar 

as luvas de procedimento, elevar o decúbito do leito, se não houver contraindicação, mantendo a cabeça 

lateralizada, colocar a toalha sob o queixo do paciente, colocar o colutório dentro da cuba rim, umedecer 

a espátula e proceder a escovação dos dentes e língua. 

 

23. Higiene e, de modo especial, higiene corporal têm sido conceitos valorizados pela Enfermagem ao longo 

do tempo. A literatura reforça a importância do conceito para a profissão, incluindo-se no rol de atribuições 

de seus exercentes a de desenvolver nos pacientes hábitos de higiene corporal adequados (OLIVEIRA; 

GARCIA; SÁ, 2003). Sobre as técnicas de banho que podem ser realizados no cuidado ao paciente, é 

CORRETO afirmar: 

A. O banho de aspersão é aquele indicado quando há alguma contraindicação para a locomoção do paciente 

até o chuveiro. 

B. O banho no leito é indicado para o paciente que não tem contraindicação para locomoção até o chuveiro. 

C. A higiene dos olhos, no banho no leito, é realizada no sentido do ângulo interno para o externo. 

D. Caso seja realizada a higiene do couro cabeludo, essa deve preceder a higiene oral e a do rosto. 

E. Na técnica do banho de aspersão, o paciente escolhe qual região do corpo higieniza primeiro.  

 

24. Sobre o posicionamento do paciente para exames, conforto, cirurgias e outros tratamentos (NETTINA, 

2003), é CORRETO afirmar: 

A. Na posição de Fowler, o paciente é posicionado no centro do leito com toda a região dorsal em contato 

com a cama e os membros superiores e inferiores estendidos ao longo do corpo.  

B. Na posição ventral, o paciente é posicionado no centro do leito com toda a região dorsal em contato com 

a cama e os membros superiores e inferiores estendidos ao longo do corpo. 

C. Na posição de Sims, o paciente é posicionado no centro do leito com toda a região ventral em contato 

com a cama e os membros superiores e inferiores estendidos ao longo do corpo. 

D. Na posição de Sims, o paciente é posicionado em decúbito dorsal, ventral ou lateral e o leito, em declive 

de 30º a 45º, com a cabeça em plano inferior ao restante do corpo. 

E. Na posição de Trendelemburg, o paciente é posicionado em decúbito dorsal, ventral ou lateral e o leito, 

em declive de 30º a 45º, com a cabeça em plano inferior ao restante do corpo. 
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25. Sobre a retirada de pontos (KOCH, 2002), é CORRETO afirmar: 

A. Antes de iniciar a retirada dos pontos, limpar o local com álcool 70%. 

B. Para a retirada dos pontos, utilizar a pinça anatômica, segurar a extremidade do fio e, com a tesoura ou 

lâmina de bisturi, cortar a parte inferior do nó, puxar o fio e depositá-lo sobre uma gaze. 

C. Para a retirada dos pontos, utilizar a pinça anatômica, segurar a extremidade do fio e, com a tesoura ou 

lâmina de bisturi, cortar a parte superior do nó, puxar o fio e depositá-lo sobre uma gaze. 

D. Para a retirada dos pontos, utilizar a pinça anatômica, segurar a extremidade do fio e, com a tesoura ou 

lâmina de bisturi, cortar o nó, puxar o fio e depositá-lo sobre uma gaze. 

E. Após a remoção dos pontos, limpar o local com álcool 70%. 

 

26. Sobre as vias de administração de medicamentos (KOCH, 2002), é CORRETO afirmar: 

A. Para administrar medicamentos por via retal, introduzir o supositório ou pomada, delicadamente, até o 

esfíncter anal e solicitar ao paciente que o retenha por mais ou menos 30 minutos. 

B. Para administrar medicamentos por via sublingual, colocar a medicação sob a língua e solicitar que o 

paciente não engula a saliva por alguns minutos. 

C. Para administrar medicamentos por via otológica, em crianças, distender o canal auditivo, puxando o 

pavilhão auricular para cima e para trás. 

D. Para administrar medicamentos por via oftalmológica, expor a conjuntiva superior, posicionando o dedo 

indicador na pálpebra superior, afastando-a para cima. 

E. Para administrar medicamentos por via sublingual, colocar a medicação sobre a língua e solicitar que o 

paciente não engula a saliva por alguns minutos. 

 

27. A poliomielite é uma doença infectocontagiosa viral aguda caracterizada por um quadro de 

paralisia flácida, de início súbito, que ocorre em aproximadamente 1% das infecções causadas 

pelo poliovírus (BRASIL, 2021). Sobre o modo de transmissão da referida patologia, é CORRETO afirmar: 

A. Contato direto pessoa a pessoa, pela via fecal-oral, por objetos, 

alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou portadores, ou pela via oral-oral, por meio 

de gotículas de secreções da orofaringe. 

B. Contato direto pessoa a pessoa, pelo sangue de doentes ou portadores, ou pela via oral-oral, por meio de 

gotículas de secreções da orofaringe. 

C. Contato direto pessoa a pessoa, pelo contato sexual de doentes ou portadores, ou pela via oral-oral, por 

meio de gotículas de secreções da orofaringe. 

D. Contato direto pessoa a pessoa, pelas feridas ou lesões de doentes ou portadores, ou pela via oral-oral, 

por meio de gotículas de secreções da orofaringe. 

E. Contato direto pessoa a pessoa de doentes ou portadores, pela picada de insetos ou pela via oral-oral, 

por meio de gotículas de secreções da orofaringe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 

 

28. A parotidite epidêmica, também conhecida como caxumba, é uma doença viral aguda, caracterizada por 

febre, dor, sensibilidade e aumento de volume de uma ou mais glândulas salivares, com predileção pelas 

parótidas (bochecha e área da mandíbula) e, às vezes, pelas sublinguais ou submandibulares (BRASIL,2021). 

Sobre as medidas de controle para essa doença, é CORRETO afirmar: 

A. Aos 12 meses de idade, administrar duas doses da vacina tríplice viral, com intervalo de 30 dias entre 

as doses. 

B. Aos 12 meses de idade, administrar uma dose da vacina tríplice viral; e, aos 15 meses de idade: 

administrar uma dose da vacina tetra viral. 

C. Aos 12 meses de idade, administrar uma dose da vacina tríplice viral; e, aos 15 meses de idade: 

administrar uma dose da vacina tríplice viral. 

D. Para indivíduos de até 29 anos de idade, o esquema recomendado é de uma dose da vacina tríplice viral 

e/ou tetra viral. 

E. Indivíduos de 30 a 59 anos de idade não vacinados anteriormente devem receber duas doses da vacina 

tríplice viral. 

 

29. A escarlatina é uma doença infecciosa e contagiosa que costuma ocorrer em crianças em idade escolar, 

durante a primavera. É transmitida pela mesma bactéria que causa amidalite, artrite, pneumonia, endocardite, 

impetigo e erisipela (BRASIL, 2022).  

A. A transmissão ocorre pelo contato direto com feridas ou lesões de pessoas doentes ou aquelas que têm 

a bactéria, mas não apresentam sinais da enfermidade. 

B. A transmissão ocorre pelo contato direto com o sangue de pessoas doentes ou aquelas que têm a bactéria, 

mas não apresentam sinais da enfermidade. 

C. A transmissão ocorre pelo contato direto com a saliva ou a secreção nasal de pessoas doentes ou aquelas 

que têm a bactéria, mas não apresentam sinais da enfermidade. 

D. O período de incubação pode variar de 15 a 20 dias, e pequenas manchas de cor vermelho-escarlate e 

ásperas surgem na pele incialmente. 

E. O tratamento é complexo, exige hospitalização e é feito com antibióticos, anti-inflamatórios e 

antitérmicos prescritos pelo médico. 

 

30. De acordo com o Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) (BRASIL, 2003), é CORRETO afirmar: 

A. O idoso tem o direito de requerer o Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir dos 75 anos de 

idade, desde que não possua meios para prover sua própria subsistência ou de tê-la provida pela família. 

B. O idoso tem o direito de exigir medidas de proteção sempre que seus direitos estiverem ameaçados ou 

violados por ação ou omissão da sociedade, do Estado, da família, de seu curador ou de entidades de 

atendimento. 

C. O idoso tem o direito de 50% de acréscimo na aposentadoria por invalidez (casos especiais). 

D. O idoso tem o direito de requerer o Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir dos 65 anos de 

idade, desde que possua meios para prover sua própria subsistência ou de tê-la provida pela família. 

E. O idoso tem o direito de desconto de, pelo menos, 60% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, 

esportivos e de lazer. 
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Ficha de respostas para conferência (CONCURSO GUARATUBA  – 09/10/2022) 
Acesse o Gabarito Provisório a partir de 10/10/2022 
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