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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.

-2-

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.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) Analisando uma prescrição médica, temos que medicar um paciente com Penicilina G Potássica
200.000UI a cada 06 horas. Sabe-se que temos disponível na farmácia Penicilina G Potássica
5.000.000 UI. Com quantos ml devemos medicar o paciente:
a)
b)
c)
d)
e)

3,2ml
1,6ml
0,6ml
1,0ml
0,4ml

12) Como podemos descrever a posição em que a parte superior do dorso é abaixada e os pés são
elevados. Mantém as alças intestinais na parte superior da cavidade abdominal:
a)
b)
c)
d)
e)

posição de Sims
posição de Fowler
posição ginecológica
posição trendelemburg
posição genu-peitoral

13) O tratamento de pediculose consiste em eliminar:
a)
b)
c)
d)
e)

Ácaros, conhecido popularmente por “sarna”
Piolhos
Tungiase, conhecido popularmente por “Bicho de pé”
Dermatite seborreica
Bicho geográfico

14) Com relação a vacina da hepatite B, segue-se Esquema Nacional de Vacinação:
a)
b)
c)
d)
e)

1ª dose ao nascer, 2ª dose com 02 meses e a 3ª dose com 06 meses de vida.
1ª dose com 02 meses, 2ª dose com 04 meses e a 3ª dose com 06 meses de vida.
Só ao nascer aplica-se uma dose.
1ª dose aos 03 meses e a 2ª dose com 05 meses de vida.
1ª dose com 09 meses e a 2ª dose com 04 anos de idade.

15) Hipocalemia significa que no sangue há:
a)
b)
c)
d)
e)

insuficiência de cálcio
insuficiência de potássio
insuficiência de cloro
insuficiência de sódio
insuficiência de magnésio

16) A Organização Mundial da Saúde (OMS) instituiu uma data, como o Dia Mundial de Higienização
das Mãos com o objetivo de alertar para a importância desse ato, em 2007. Em todo o mundo, a data
é marcada por ações promovidas para a conscientização de profissionais de saúde, governantes,
administradores hospitalares e população em geral sobre a importância do procedimento para a
promoção da saúde. Assinale a data correta:
a)
b)
c)
d)
e)

01 de agosto
15 de maio
15 de outubro
12 de maio
05 de maio
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17) Qual é o nome da bactéria causadora da tuberculose.
a)
b)
c)
d)
e)

Klebsiella pneumoniae
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Mycobacterium tuberculosis

18) Inatividade do paciente no leito pode trazer, como consequência:
a)
b)
c)
d)
e)

úlcera de decúbito e pneumonia de estase
úlceras venosas e hipotensão
obesidade e úlcera varicosa
hipertrofia muscular
Hipotensão

19) Mais de 50% dos bebês saudáveis e absolutamente normais fica com a pele amarelada nos
primeiros dias depois de nascer. A icterícia no recém-nascido se deve ao aumento na corrente
sanguínea de:
a)
b)
c)
d)
e)

Sacarose
Glicemia
Proteína
Bilirrubina
Vitamina D

20) Corte cirúrgico feito na região genital de algumas mulheres no momento da expulsão do
bebê para aumentar o canal de passagem do bebê é chamado de:
a)
b)
c)
d)
e)

Coroamento
Episiotomia
Episiorrafia
Dequitação
Lóquios

21) O curativo é uma das técnicas de enfermagem mais realizadas nas atividades diárias. O objetivo
principal de um curativo é:
a)
b)
c)
d)
e)

Proteger a ferida para o paciente não sentir dor.
Favorecer a cicatrização e reparação tecidual, diminuindo os fatores que podem retardar sua cura.
Fixar a sutura para que não haja rotura.
Proteger o dreno, para sua fixação.
Somente limpar e fechar com gazes.

22) Os primeiros socorros são procedimentos básicos de emergência que devem ser aplicados a
uma pessoa em situação de risco de vida, procurando manter os sinais vitais bem como impedir o
agravamento, até que a vítima receba adequada assistência. Com relação a noções de atendimento
assinale a opção correta:
a) Se suspeitar ou constatar fraturas (principalmente vertebral), manter a vítima imóvel no local do acidente,
não provocando o deslocamento da mesma;
b) Se a vítima estiver inconsciente, ainda deitada, podem-se oferecer líquidos.
c) Pode-se colocar água fria, gelo ou sabão sobre os ferimentos expostos.
d) Se a fratura for exposta, realinhar o membro ou retornar o osso, cobrindo o ferimento com gaze ou pano
limpo.
e) Pode-se transportar a vítima de um acidente automobilístico, sem imobilizá-la.
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23) Com relação ao atendimento da necessidade de alimentação, identifique se são verdadeiras (V)
ou falsas (F) as alternativas abaixo:
(
(
(

)
)
)

(

)

(

)

Os pacientes impossibilitados de se alimentarem sozinhos devem receber ajuda da enfermagem.
A higiene oral não precisa ser realizada após o final das refeições.
Os líquidos sempre devem ser oferecidos ao paciente para mantê-lo hidratado, independentemente
de seu estado.
A nutrição enteral é indicada para os pacientes que estão impossibilitados de se alimentarem
espontaneamente por meio de refeições normais.
Para pacientes que recebem alimentação por sonda enteral não é necessário observar as calorias
diárias e sim somente o número de frascos administrados.

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

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

24) O paciente J.T. tem prescrito 3 mg de decadron (dexametasona) por via endovenosa às 18
horas. Na unidade de internação estão disponíveis somente 4 mg/ml em frasco de 2,5 ml. Quanto
deve ser administrado para que o paciente receba a dose prescrita?
a)
b)
c)
d)
e)

2,4 ml
0,6 ml
1,8 ml
1,5 ml
0,75 ml

25) A respiração constitui uma das funções vitais do organismo. É através da respiração que se
efetua a troca gasosa. Saber reconhecer os tipos de respiração é uma das responsabilidades da
enfermagem na avaliação do paciente. Quando o paciente está em apneia, ele está com:
a)
b)
c)
d)
e)

Respiração lenta
Respiração acelerada
Respiração difícil
Ausência de respiração
Respiração difícil na posição deitada

26) Alguns sinais clínicos que antecedem um desmaio como sendo a perda abrupta e transitória da
consciência e do tônus postural (da capacidade de ficar em pé) são:
a)
b)
c)
d)
e)

palidez e sudorese
náuseas e icterícia
tontura e tosse
taquicardia e taquipnéia
crise de tosse

27) Em que ano foi criada a Lei 8.080 que regulamenta o Sistema Único de Saúde:
a)
b)
c)
d)
e)

1996;
1997;
1988;
1990;
2000.
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28) São princípios do Sistema Único de Saúde:
a)
b)
c)
d)
e)

descentralidade, assistencialismo e universalidade.
integralidade, participação popular e equidade.
equidade, divulgação e assistencialismo.
universalidade, equidade e integralidade.
universalidade, participação popular e integralidade.

29) A transmissão ocorre após picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada por protozoários
do gênero Plasmodium. Que doença este mosquito causa:
a)
b)
c)
d)
e)

Febre amarela e leptospirose
Malária
Somente a dengue
Leishmaniose
Dengue e Febre Amarela

30) A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo
com os preceitos do Sistema Único de Saúde . A Estratégia Saúde da Família (ESF) representa uma
concepção de atenção à saúde focada na família e na comunidade, criando-se condições que
conduzem à construção de um novo modelo de atenção à saúde. A ESF desenvolve ações voltadas
para:
a)
b)
c)
d)
e)

prevenção, recuperação, humanização e reabilitação.
humanização, cuidado integral, prevenção e recuperação.
promoção, prevenção, humanização e recuperação.
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
reabilitação, recuperação, humanização e cuidado integral
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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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