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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 003/2015  
MUNICÍPIO DE IGUATU - ESTADO DO PARANÁ 

 
CARGO: EMFERMEIRO 

DATA: 06/12/2015  
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 
(trinta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 

INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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1)  Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa que respectivamente representa o significado 

das palavras em destaque: 

 

“ Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que 

produz abundância, tem-nos deixado na penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa 

inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de 

máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. 

Sem essas virtudes a vida será de violência e tudo estará perdido.” (Discurso de O grande ditador, de 

Charles Chaplin) 

 

a) Encarcerados, lazeira, crentes, desumanos; 

b) Encarcerados, inópia, incrédulos, endurecidos; 

c) Encarcerados, opulência, descrentes, insensíveis;  

d) Encarcerados, miséria, crédulos, sensíveis; 

 

2)  Assinale a alternativa na qual o uso da vírgula ocorreu com a função de intercalação: 

a)  Comprei blusas, sapatos, batons e também livros, pois não somente de beleza externa vive uma 

mulher. 

b) Os jogadores corintianos saíram alegres do último jogo; os santistas, tristes. 

c) Raquel é inteligente e competente. E tem, além disso, tempo para realizar esta pesquisa. 

d) Eduardo, não esqueça de comprar pão e leite amanhã. 

 

3)  Nas sentenças abaixo o pronome “se” foi corretamente empregado, segundo a norma 

culta, na alternativa: 

a) Vende-se carros nacionais e importados. 

b) Precisa-se de auxiliares administrativos. 

c) Aluga-se duas casas na região metropolitana de Curitiba. 

d) Nestes momentos difíceis, contam-se com amigos verdadeiros. 

 

4) Assinale a alternativa incorreta quanto a concordância verbal. 

a) As novas candidatas estavam chegando. 

b) Deve existir outras explicações. 

c) Os detalhes do fato vão ser publicados pelos jornais de amanhã. 

d) Dois novos projetos foram elaborados pelos alunos. 

 

5) Qual das alternativas abaixo justifica a acentuação das palavras; 

Distribuí-lo, cafeína, viúvo, saúde: 

a) Oxítonas terminadas em a, e, o 

b) Paroxítonas terminadas em a, e, o  

c) Todas as proparoxítonas são acentuadas. 

d) Recebem acentuação o u e i tônicos em hiato. 

 

6) Assinale a alternativa que apresenta sentença incorreta quanto a regência: 

a) Estas são as candidatas de que lhe falei. 

b) Dinheiro e fama são coisas que não aspiro. 

c) Pagou-lhe a dívida, querendo oferecer-lhe uma espécie de consolo. 

d) O alto preço dessa doença, paguei-o com as moedas de meu hábil esforço. 
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7) Um quilograma de uma substância A custa R$ 1,20 e um quilograma de uma substância B 

custa R$ 1,60. Se um quilograma de uma mistura dessas substâncias A e B custa R$ 1,50, 
então pode-se afirmar que a quantidade da substância A, contida nessa mistura em gramas, 
é de: 
a) 250 g.  
b) 300 g. 
c) 350 g. 
d) 400 g. 
  
8) Em determinada empresa, 6 funcionários do setor A tem salário mensal de R$ 4.000,00, 12 
funcionários do setor B tem salário mensal de R$ 2.500,00 e 18 funcionários do setor C tem 
salário mensal de R$ 1.500,00. É possível concluir que o salário médio mensal dos 
funcionários dessa empresa, é igual a: 
a) R$ 2.100,00. 
b) R$ 2.150,00. 
c) R$ 2.200,00. 
d) R$ 2.250,00.    
 
9) Certa máquina industrial sofreu um acréscimo em seu preço de 17%, passando a custar 
R$ 1.404,00. Pode-se afirmar que o preço inicial, desta máquina em reais, era de: 
a) R$ 1.000,00. 
b) R$ 1.100,00. 
c) R$ 1.200,00.    
d) R$ 1.250,00. 
 
10) Num certo dia de inverno, às 22:00 horas o termômetro marcava +1ºC, durante a 
madrugada o mesmo termômetro registrou a temperatura de –5ºC, pode-se afirmar assim, 
que a temperatura: 
a) aumentou 6ºC. 
b) diminuiu 6ºC. 
c) aumentou 4ºC. 
d) diminuiu 4ºC. 
 

11) Não faz parte dos biomas brasileiros. 

a) Pampa. 

b) Cerrado. 

c) Caatinga. 

d) Taiga. 

 

12) Entre os estados da Bahia e do Rio Grande do Norte, no sentido sul- norte, seguindo o 

litoral Atlântico, encontram-se respectivamente os seguintes estados. 

a)  Alagoas, Sergipe , Pernambuco, Paraíba. 

b)  Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe. 

c)  Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba. 

d)  Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. 

 

13)  A usina Hidroelétrica de Itaipu, está localizada no rio? 

a) Paraná. 

b) Tibagi. 

c) Paranapanema. 

d) Iguaçu. 
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14)  O Cânion Guartela, se localiza entre os municípios dê: 

a) Londrina e Maringá. 

b) Cascavel e Toledo. 

c) Pato Branco e Francisco Beltrão.  

d) Castro e Tibagi. 

 

15) Florence Nightingale, nascida na cidade italiana de Florença, lançou as bases dos 
modernos serviços de enfermagem, ganhando fama, portanto, como fundadora da profissão 
de enfermeira e como reformadora do sistema de saúde. Após retornar da Guerra, fundou 
uma escola de enfermagem no Hospital de St. Thomas – primeira escola de enfermagem do 
mundo, na cidade de: 
a) Paris (1854). 
b) Criméia (1856). 
c) Madri (1858). 
d) Londres (1860). 

 
16) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentada na 
Lei n° 8080/90. Dos princípios e diretrizes: 
 

I- Sigilo sobre a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a 
sua utilização pelo usuário. 

II-  A universalidade de acesso aos serviços de saúde não se apresenta em todos os níveis 
de assistência; 

III- A organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins 
idênticos. 

 

Está INCORRETA: 

a) I,II,III. 
b) I,II. 
c) II,III. 
d) I,III. 
 
17) A tuberculose continua a merecer especial atenção do profissional de saúde e da 
sociedade como um todo. Sabendo que a principal forma de transmissão da tuberculose é por 
via aérea. Assinale a alternativa CORRETA: 
a) a infecção ocorre a partir do contato domiciliar, por inalação de partículas úmidas, através da tosse, 

fala, espirro do paciente com tuberculose ativa  extrapulmonar. 
b) a infecção ocorre exclusivamente através dos contatos bacilífero positivo. 
c) a Infecção ocorre a partir da inalação dos núcleos secos de partículas contendo bacilos expelidos pela 

tosse, fala ou espirros do doente com tuberculose ativa de vias respiratórias pulmonar ou laríngea. 
d) NDA. 
 

18) Um trabalhador hipertenso, com esforço de alta intensidade, usou Propranolol sem 
indicação médica.  Atentamente o enfermeiro fez todas as orientações necessárias e 
relacionou o uso do medicamento com risco de ocorrência de: 

a) Bradicardia. 
b) Taquicardia. 
c) Hiperglicemia. 
d) Poliúria. 
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19) Levando em consideração a questão anterior, o Propranolol pertence a qual classe de 
anti hipertensivo: 
a) Diuréticos. 
b) Inibidor da IECA. 
c) Bloqueador dos canais de Calcio. 
d) Beta bloqueador. 

20) A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida 
da pessoa, família e coletividade. O profissional de enfermagem atua na promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância 
com os preceitos éticos e legais. Das infrações e penalidades: 

I- Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique em 
desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem.  

II- Prestação de serviços gratuitos ou propor honorários que caracterizem 
concorrência desleal, neste caso as infrações serão consideradas leves, graves 
ou gravíssimas, segundo a natureza do ato. 

III- As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do 
exercício profissional, são da alçada do Conselho Regional de Enfermagem, 
serão registradas no prontuário do profissional de enfermagem; a pena de 
cassação do direito ao exercício profissional é de competência do Conselho 
Federal de Enfermagem, conforme o disposto no art. 18, parágrafo primeiro, da 
Lei n° 5.905/73. 

Está CORRETA: 

a) I,II,III. 
b) II,III. 
c) I,III. 
d) I,II. 

21) As condições padronizadas na verificação da pressão arterial, inclui, EXCETO: 
a) Paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio. 
b) Desinflar o manguito lentamente (5 a 10 mmHg/seg). 
c) A pressão sistólica corresponde ao valor em que começarem a ser ouvidos os ruídos de Korotkoff 

(fase I). 
d) A média de duas aferições deve ser considerada como a pressão arterial do dia; se os valores 

observados diferirem em mais de 5 mmHg, medir novamente. 
 

22) Paciente adulto, 35 anos, procura atendimento na UPA, queixando-se de febre, mialgia, 
exantema maculopapular e dor retrorbital. Dentre as hipóteses diagnósticas prováveis, 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) Dengue, Hepatite, Zika vírus. 
b) Oxiuríase, Dengue, Chikungunya. 
c) Chikungunya, Dengue, Zika vírus. 
d) Zika Vírus, Chikungunya, Doença de Crohn. 
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23) Segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, um dos fatores que aumenta o potencial 
do desenvolvimento do Câncer de Colo de útero é: 
a) Citomegalovírus. 
b) Aleitamento materno. 
c) Nuligestação. 
d) Papiloma Vírus Humano. 

 

24) São fatores de risco para bronquiolite: 
 
I- Transplante cardíaco, Fibrose cística, Febre Reumática.  

II- Prematuridade, Cardiopatias Congênitas, Fibrose Cística. 

III- Displasia Bronquiopulmonar, Síndrome de Down, Prematuridade. 

 

Assinale a alterna INCORRETA: 

a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) Todas estão incorretas. 

 
25) Em relação à hanseníase, de acordo com as Instruções Normativas referentes à Portaria 
Conjunta nº 125 de 2009 do Ministério da Saúde, é necessário administrar uma vacina nos 
contatos intradomiciliares dos portadores de hanseníase paucibacilar ou multibacilar, mesmo 
que eles não apresentem sinais ou sintomas de hanseníase, O imunobiológico a que nos 
referimos é: 
a) SRC (tríplice viral) subcutânea. 
b) BCG (bacilo de Calmette-Guerin) intradérmica. 
c) Hib (Haemophilus influenzae tipo B) via intramuscular. 
d) HPV (Papiloma humano Virus 11,13,16,18) via intramuscular. 
 

26) Ao supervisionar as ações na sala de vacina, o enfermeiro observa, orienta, administra e 
analisa todas as condições exigidas pelo PNI no seu setor. Assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) Após a aplicação do imunobiológico, nas primeiras horas, deve ser orientado compressa morna para 
evitar ou minimizar as dores locais. 

b) Não existe obrigatoriedade da sala estar climatizada durante o período em que não estiver sendo 
utilizada. 

c) As crianças que chegarem às salas de vacina para o reforço de DTP e VOP, ao 4 anos, deverá ser 
administrado também a vacina de Febre Amarela dependendo do estado da Federação Brasileira e de 
acordo com a orientação do PNI. 

d) Os imunobiológicos após preparados devem ser utilizados até o final para não ocorrer perda 
desnecessária. 

 
 

27) Gestante, primigesta, inicia o pré natal na UBS no dia 26 de outubro de 2015 e informa 
que sua DUM foi em 12 de julho de 2015. De acordo com essas informações, assinale a idade 
gestacional e data provável do parto: 
a) IG: 18,4 semanas; DPP: 01 de abril de 2016. 
b) IG: 17,3 semanas; DPP: 10 de abril de 2016. 
c) IG: 16,2 semanas; DPP: 12 de abril de 2016. 
d) IG: 15,1 semanas; DPP: 22 de abril de 2016. 
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28) Para gestantes soropositivas com carga viral maior ou igual a 1000 cópias/ml ou 
desconhecida após 34 semanas de gestação, o mais indicado é a cesariana eletiva, aquela 
realizada antes do início do trabalho de parto, sem rompimento da bolsa. Geralmente, a 
cesariana deve ser marcada para a 38ª semana de gravidez. Com base no protocolo de 
DST/AIDS do Ministério da Saúde é CORRETO: 
a) Toda gestante soropositiva deve receber AZT na veia, do início do trabalho de parto até o nascimento 

do bebê. Em caso de cesariana agendada, o consumo de AZT deve ser de 3 horas antes do 
procedimento. 

b) O recém nascido deverá tomar AZT xarope das primeiras duas horas de vida até completar 8 
semanas. 

c) O aleitamento materno pode ser realizado se a mulher tiver feito o pré natal adequadamente com o 
uso de todas as medicações preconizadas para a gestante HIV positivo. 

d) em situações em que a grávida segue todas as recomendações médicas, a possibilidade de infecção 
do bebê reduz para níveis menores que 0,1%. As recomendações médicas são: o uso de remédios 
antirretrovirais combinados na grávida e no recém-nascido. 
 

29) Segundo a Portaria n° 5, de 21 de fevereiro de 2006 que estabelece doenças na 
relação nacional de notificação compulsória, define doenças de notificação imediata, 
relação dos resultados laboratoriais que devem ser notificados pelos Laboratórios de 
Referência Nacional ou Regional e normas para notificação de casos. É CORRETO 
afirmar que fazem parte da lista nacional de notificação compulsória imediata:  
a) Hantavirose, Febre Amarela, Carbúnculo, Doença de Creutzfeldt. 
b) Botulismo, Cólera, Raiva Humana, Antraz. 
c) Eventos adversos Pós-Vacinação, Febre Maculosa, Febre Tifóide, Febre Amarela. 
d) Carbúnculo, Cólera, Hantavirose, Hanseníase. 

30) A escala de CURB 65 é utilizada na predição de mortalidade para pacientes com 
pneumonia comunitária, define local de tratamento (ambulatorial ou hospitalar). 
Qual das alternativas abaixo NÃO FAZ PARTE da escala de CURB 65: 
a) Frequência respiratória maior que 30 rpm. 
b) Uréia maior 43 mg/dl. 
c) Idade maior que 65 anos. 
d) Creatinina maior 1,4 mg/l. 
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