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CONHECIMENTOS GERAIS
01) Em relação aos fatos históricos do município de Santa Helena – PR assinale “V” para verdadeira
e “F” para falso.
(

)

(

)

(

)

(

)

Em 1924, a região foi palco de algumas ações da legendária "Coluna Prestes", que, em sua
passagem, expulsou os ingleses deste território.
Em 20 de junho de 1962, através da Lei nº. 26, foi criado o Distrito Administrativo de Santa Helena,
com território pertencente ao município de Medianeira.
Sua origem histórica data de 1920, ano em que chegaram à região do antigo Porto de Santa Helena,
nas margens do Rio Paraná, os primeiros povoadores da localidade.
O primeiro prefeito foi Paulo Sinval Prates e o primeiro presidente da Câmara de Vereadores,
Arnaldo Weisseimer.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

V – V – F – F.
F – V – F – F.
V – F – F – F.
F – F – V – V.
V – V – V – F.

02) Um istmo, com área total de 142,1 km, é uma unidade de conservação ambiental, que existia
exemplares representativos da flora. Foi oficialmente criada pela Itaipu Binacional no ano de 1984,
com o objetivo principal de resgatar e proteger a fauna, por ocasião da formação do reservatório do
lago de Itaipu. Propicia os estudos e pesquisas dos componentes naturais da região. Foi
reflorestado pela Itaipu em 1981 tendo sido cultivadas 46 espécies, sendo 27 nativas. Abriga uma
abundância de espécies da flora e fauna, inclusive espécies em risco de extinção. As estruturas
existentes no espaço são as trilhas interpretativas com identificação de algumas plantas utilizadas
para educação ambiental e recreação, e uma torre com 42 metros de altura, para observação do
parque, de acesso restrito. O enunciado se refere a(ao)?
a)
b)
c)
d)
e)

Lago de Itaipu
Marinas de Santa Helena
Base Náutica
Refúgio Biológico
Balneário de Santa Helena

03) Medidas especiais e temporárias, tomadas ou determinadas pelo estado, espontânea ou
compulsoriamente, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas,
garantindo a igualdade de oportunidades e tratamento, bem como de compensar perdas provocadas
pela discriminação e marginalização, decorrentes de motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e
outros. Visam combater os efeitos acumulados em virtude das discriminações ocorridas no
passado. Em seu conjunto, essas iniciativas constituem
a)
b)
c)
d)
e)

atos legislativos.
ações afirmativas.
coalizões institucionais.
reformas administrativas.
políticas assistencialistas.
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04) Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes um seringueiro, sindicalista,
ativista político e ambiental brasileiro, lutou a favor dos seringueiros da Bacia Amazônica, cuja
subsistência dependia da preservação da floresta e das seringueiras nativas. Seu ativismo lhe
trouxe reconhecimento internacional. Se tornou emblemático na luta pelo uso sustentável dos
recursos ambientais da Amazônia e pela sobrevivência digna dos "povos da floresta". Essa luta
conduziu à criação de um novo tipo de unidade de conservação no Brasil. A unidade de conservação
em foco é denominada
a)
b)
c)
d)
e)

Reserva Extrativista - RESEX.
Floresta Nacional - FLONA.
Reserva Biológica - REBIO.
Reserva ou Área Indígena.
Área de Proteção Ambiental - APA.

05) Complete as lacunas com a sequência correta:
Trecho da letra do Hino Nacional Brasileiro.
“Brasil de amor eterno seja símbolo _________ que ostentas estrelado, E diga o _________ desta flâmula Paz no futuro e _____ no passado".
a)
b)
c)
d)
e)

o lábaro / verde-louro / glória;
o trabalho / verde-louro / saúde;
o lábaro / verde-branco / glória;
o trabalho / verde-louro / paz;
o lábaro / verde-amarelo / glória.

06) Lei que prevê que pais que maltratarem os filhos sejam encaminhados ao programa oficial de
proteção à família e a cursos de orientação, tratamento psicológico ou psiquiátrico, além de
receberem advertência, ficou conhecida como:
a)
b)
c)
d)
e)

Lei Maria da Penha.
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Lei da Chibata.
Lei da Palmada.
Lei do Castigo.

07) A maior investigação sobre corrupção conduzida até hoje no Brasil. Ela começou investigando
uma rede de doleiros que atuavam em vários Estados e descobriu a existência de um vasto esquema
de corrupção na Petrobras, envolvendo políticos de vários partidos e as maiores empreiteiras do
país, é denominada de:
a)
b)
c)
d)
e)

Operação Sangue Suga;
Operação Petrobrás;
Operação Lava Jato;
Operação Sergio Moro;
Operação Tsunami.

08) Neste primeiro trimestre de 2015 o consumidor já pôde sentir o inchaço de preços em itens que
impulsionam a economia nacional, ou seja, da média do crescimento dos preços de um conjunto de
bens e serviços, o que caracteriza:
a)
b)
c)
d)
e)

Aumento da inflação.
Aumento do poder aquisitivo da população mais pobre do país.
Aumento da oferta de empregos.
Estabilidade econômica.
Crescimento econômico.
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09) Eleitores de todo o país e residentes no exterior foram às urnas em 2014 para votar nos
candidatos de sua preferência a deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores
e presidente da República. Os candidatos aos cargos de Senadores da República assumirão por um
mandato de:
a)
b)
c)
d)
e)

12 anos.
5 anos.
4 anos.
6 anos.
8 anos.

10) A imagem abaixo está relacionada a um período histórico do Brasil. Como ficou conhecido esse
período?

a)
b)
c)
d)
e)

Inconfidência Mineira.
Diretas Já!
Segunda Guerra Mundial.
Ditadura Militar.
Era Vergas.

-3-

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) É proibido ao profissional de enfermagem segundo o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem:
a) promover e ser conivente com a injúria, a calúnia e a difamação de membro da equipe de enfermagem,
equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições.
b) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnico-científica, ética e legal.
c) ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício
profissional.
d) aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática
profissional.
e) apoiar iniciativas que visem à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade.
12) Entre as penalidades definidas pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a que
consiste em “admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no Prontuário do
mesmo, na presença de duas testemunhas” denomina-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Multa
Cassação do direito ao exercício profissional
Suspensão do exercício profissional
Censura
Advertência verbal

13) Considerando a Lei n. 8.080/90, indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo,
no que diz respeito aos objetivos do Sistema Único de Saúde SUS.
(
(

)
)

(

)

(
(

)
)

A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de
interesse para a saúde e a participação na sua produção.
A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde,
com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

V–F–V–V–F
F–V–V–F–V
V–F–F–F–F
F–V–F–V–V
V–V–V–V–V

14) Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências:
a)
b)
c)
d)
e)

Lei 8080/1990
Lei 3332/1998
Lei 8142/1990
Lei 10507/2002
Lei 1886/1999
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15) Pode ser considerado como responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a política de alta
complexidade/custo e traduzido como sua atribuição pela NOAS - SUS 01/02 (Norma Operacional de
Assistência a Saúde – SUS):
a)
b)
c)
d)
e)

Definição de normas nacionais.
Financiamento da especialização dos trabalhadores.
Controle do cadastro local/municipal dos prestadores de serviços.
Manutenção da verticalização e burocratização do sistema de saúde.
Somente manutenção da verticalização

16) O exame físico constitui-se numa importante etapa dentro do processo de avaliação, através do
qual o enfermeiro enriquece as informações obtidas durante a entrevista e fundamenta a assistência
de enfermagem. Ao realizar o exame físico geral de enfermagem de um paciente/cliente, é necessária
a utilização dos métodos conhecidos como propedêuticos. São eles:
a)
b)
c)
d)
e)

Pesar e mensurar, auscultar, tapotagem e inspeção dinâmica.
Inspeção, palpação, percussão e ausculta.
Inspeção, método de Rovsina, palpação profunda e sinais vitais.
Pesar e mensurar, inspeção, manobra de Ruact e transluminação.
Percussão, inspeção dinâmica, ausculta e transluminação.

17) Os termos taquipnéia, eupneia, apneia e dispneia significam, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

respiração acelerada, respiração difícil, ausência da respiração e respiração normal.
respiração difícil, ausência da respiração, respiração normal e respiração acelerada.
respiração difícil, respiração normal, respiração acelerada e ausência de respiração.
respiração acelerada, respiração normal, ausência da respiração e respiração difícil.
respiração acelerada, respiração difícil, ausência da respiração e respiração normal.

18) Sabendo-se que 1 ml equivale a 20 gotas, e que 2000 ml de uma solução foram prescritos a um
paciente para 24 horas, quantas gotas devem correr por minuto?
a)
b)
c)
d)
e)

26,22 gotas
27,77 gotas
55,55 gotas
43,13 gotas
83,33 gotas

19) O paciente L.T. possui prescrição médica de Penicilina G Potássica 750.000UI a cada 06 horas.
Sabe-se que temos disponível na farmácia Penicilina G Potássica 5.000.000UI. Com quantos ml
devemos medicar o paciente:
a)
b)
c)
d)
e)

1,5ml
1,0ml
0,75ml
0,6ml
0,3ml

20) Um recém-nascido, filho de mãe diabética, admitido em sistema de alojamento conjunto, com 6
horas de vida, apresentava-se letárgico, hipotônico e com episódios de abalos e tremores de
membros. Esse quadro clínico, que requer pronta intervenção do enfermeiro, é decorrente de:
a)
b)
c)
d)
e)

hipoglicemia;
hipertermia;
acidose;
anemia;
hiperglicemia
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21) São características da febre amarela:
a) É uma doença infecciosa, causada por parasitas protozoários, do gênero plasmodium.
b) É transmitido pelas fezes de um inseto (triatoma) conhecido como barbeiro.
c) É uma doença infecciosa causada por um tipo de vírus chamado flavivírus, cujo reservatório natural são
os primatas não-humanos que habitam as florestas tropicais.
d) A transmissão pode também ocorrer por transfusão de sangue contaminado e durante a gravidez, da
mãe para filho.
e) Febre, mal-estar, inflamação e dor nos gânglios, vermelhidão, inchaço nos olhos, aumento do fígado e
do baço são os principais sintomas.
22) Com relação à hanseníase é correto afirmar que:
a) É uma doença infecciosa causada bacilo de Koch;
b) A transmissão é direta ocorrendo de pessoa para pessoa via gotículas de saliva contendo o agente
infeccioso, sendo maior o risco de transmissão durante contatos prolongados em ambientes fechados e
com pouca ventilação;
c) Sua transmissão ocorre através do contato direto com doentes sem tratamento, pois estes eliminam os
bacilos através do aparelho respiratório superior em meio às secreções nasais e gotículas da fala, tosse
e espirro;
d) A transmissão do vírus ocorre quando o mosquito pica uma pessoa ou primata (macaco) infectados,
normalmente em regiões de floresta e cerrado, e depois pica uma pessoa saudável que não tenha
tomado a vacina;
e) A doença é causada por parasitas protozoários do gênero Plasmodium.
23) Relaciona-se ao processo de esterilização:
a) É o processo empregado para eliminar micro-organismos nas formas vegetativas e esporuladas das
substâncias ou materiais.
b) A condição essencial para esterilização de qualquer tipo de material independe da presença de matéria
orgânica como óleo, gordura, sangue, pus.
c) Um processo de destruição de insetos que possam transmitir infecções ao homem.
d) A qualidade da água para a lavagem dos instrumentais não interfere o processo de esterilização.
e) O número, tipo e localização dos micro-organismos não influenciam os processos de esterilização.
24) Segundo o calendário de vacinação infantil, a vacina tríplice viral protege contra:
a)
b)
c)
d)
e)

difteria, tétano e pertússis.
difteria, tétano e haemophilus.
sarampo, catapora e rubéola.
difteria, sarampo e rubéola.
sarampo, caxumba e rubéola.

25) Qual a ordem correta para aspirar secreção traqueal de pacientes entubados?
a)
b)
c)
d)
e)

boca, nariz e cânula;
nariz, cânula e boca;
cânula, nariz e boca;
cânula, boca e nariz;
nariz, boca e cânula.
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26) Sobre o atendimento ao paciente politraumatizado, indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F)
as afirmativas abaixo:
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Assegurar uma via aérea pérvia é a primeira prioridade no tratamento e na reanimação de um
politraumatizado.
No atendimento a um paciente inconsciente, a base da língua pode ser a causa da obstrução da
hipofaringe.
A avaliação e a manutenção da via aérea devem ser realizadas com o máximo cuidado para que
não ocorram movimentos de hiperextensão, flexão ou rotação do pescoço da vítima.
O tamanho ideal da cânula de Guedel a ser utilizada corresponde à distância entre o lóbulo da
orelha e a boca.
A aspiração nasotraqueal está indicada quando há suspeita de fraturas da base do crânio e
fraturas complexas da face.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

F–V–V–F–V
V–V–V–V–F
V–F–F–V–F
V–V–V–F–F
F–F–F–V–V

27) Na insuficiência renal aguda deve-se monitorar atentamente o grau de equilíbrio hidroeletrolítico
do paciente, por meio dos níveis séricos de eletrólitos e pela observação de sinais e sintomas. O
desequilíbrio que oferece risco de vida mais imediato nessa condição clínica é:
a)
b)
c)
d)
e)

Hipopotassemia
Hiponatremia
Hipovolemia
Hipernatremia
Hipercalemia

28) Vacinas são imunobiológicos que podem permanecer armazenados em refrigeradores
domésticos. Para não haver perda de potência, a faixa de temperatura recomendada é de:
a)
b)
c)
d)
e)

+5° a +9 °C
+2° a +8 °C
-2° a +5 °C
+1° a +8 °C
+0° a +6 °C

29) Durante uma consulta pré-natal de rotina, a gestante que está sendo atendida queixa-se de
cefaleia, dor epigástrica, alterações visuais e sua pressão arterial é de 150 x 100 mmHg. O
enfermeiro que está realizando a consulta deve:
a)
b)
c)
d)
e)

Marcar retorno em 7 dias e orientar quanto ao repouso;
Solicitar ultrassonografia e cardiotocografia de urgência;
Marcar retorno em 3 dias e orientar quanto ao agravamento dos sintomas;
Referir ao pré-natal de risco ou a unidade de referência hospitalar;
Orientar e tratar a gestante de acordo com o protocolo da instituição.

30) Em relação à transmissão do HIV, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

Qualquer pessoa infectada é considerada transmissora, independente da carga viral;
Somente portadores que apresentam infecções oportunistas são transmissores;
Pessoas com infecção aguda transmitem com menos facilidade o vírus;
Mulheres idosas têm menos potencial transmissor que as jovens;
Pessoas que praticam sexo com parceiros do mesmo sexo transmitem mais facilmente.
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Anote aqui seu gabarito e destaque.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

ESTA FOLHA NÃO SERÁ CORRIGIDA.
VOCÊ PODE DESTACÁ-LA E LEVÁ-LA PARA CONFERIR
SUAS RESPOSTAS COM O GABARITO OFICIAL.
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