Nº DE INSCRIÇÃO ______________

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir:
1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova;
2. Assine o cartão resposta no verso;
3. A prova terá 3 (três) horas de duração;
4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova;
5. Use caneta esferográfica azul ou preta;
6. Cada questão possui somente uma resposta correta;
7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas,
deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo;
8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova;
9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100;
10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse
caso será anulada a questão;
11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o
material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas
respostas;
12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho.

Boa Prova!

Pausa
Mário Quintana

Quando pouso os óculos sobre a mesa para uma pausa na leitura de coisas feitas, ou na feitura de
minhas próprias coisas, surpreendo-me a indagar com que se parecem os óculos sobre a mesa.
Com algum inseto de grandes olhos e negras e longas pernas ou antenas?
Com algum ciclista, tombado?
Não, nada disso me contenta ainda. Com que se parecem mesmo?
E sinto que, enquanto eu não puder captar a sua implícita imagem-poema, a inquietação perdurará.
E, enquanto o meu Sancho Pança, cheio de si e de senso comum, declara ao meu Dom Quixote que uns
óculos sobre a mesa, além de parecerem apenas uns óculos sobre a mesa, são de fato, um par de óculos sobre a
mesa, fico a pensar qual dos dois – Dom Quixote ou Sancho? – vive uma vida mais intensa e portanto mais
verdadeira...
E paira no ar o eterno mistério dessa necessidade da recriação das coisas em imagens, para terem mais
vida, e da vida em poesia, para ser mais vivida.
Esse enigma, eu o passo a ti, pobre leitor.
E agora?
Por enquanto, ante a atual insolubilidade da coisa, só me resta citar o terrível dilema de Stechetti:
“Io sonno um poeta o sonno um imbecile?”
Alternativa, aliás, _______________ ao leitor da poesia...
A verdade é que a minha ___________ função já não é resolver e sim propor enigmas, fazer o leitor
pensar e não pensar porele.
E daí?
– Mas o melhor – pondera-me, com a sua voz pausada, o meu Sancho Pança –, o melhor é repor
______________ os óculos no nariz.

A vaca e o hopogrifo. © by Elena Quintana. São Paulo, Clobo.

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) estenciva – atroz – de pressa.
b) extencisa – atroz - depressa.
c) extensiva – atroz - depressa.
d) estensiva – atrós – de pressa.
02 - Analise as afirmativas quanto à acentuação gráfica e assinale a alternativa incorreta:
a) As paroxítonas “próprias”, e “mistério” são acentuadas porque terminam em ditongo.
b) As palavras “óculos”, e “implícita” são proparoxítonas.
c) Os monossílabos “já”, e “só” são acentuados porque são tônicos terminados em a e o.
d) As palavras “aliás” e “daí” Obedecem à mesma regra de acentuação.
03 - Em “Quando pouso os óculos sobre a mesa...” O termo sublinhado é um elemento de coesão que determina
uma relação de sentido de:
a) oposição ou contraste.
b) localização temporal.
c) adição de argumentos.
d) finalidade ou meta.
04 - Atente para as afirmativas e assinale a alternativa incorreta:
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a) As palavras recriação e recreação são parônimas.
b) O substantivo óculos só se emprega no plural assim como olheiras.
c) O substantivo “ciclista” é sobrecomuns tem um gênero para designar pessoas de ambos os sexos.
d) A palavra implícita tem como antônimo explícita.
05 - Analise as afirmativas sobre o emprego dos pronomes:
I – Parecem os óculos sobre a mesa = parecem-nos sobre a mesa.
II – Declara ao meu Don Quixote = declara-lhe.
III – Fazer o leitor pensar = fazê-lo pensar.
Assinale a alternativa correta:
a) I, II e III.
b) apenas I e II estão corretas.
c) apenas II e III estão corretas.
d) apenas I e III estão corretas.
06 - Atente para as afirmativas:
I – Na crônica, o autor reflete sobre suas atividades de escritor e de leitor de poesia.
II – O tema do texto é colocado de maneira direta e aparentemente, até simplista: escrever e ler poesia não é uma
grande perda de tempo.
III – Segundo o autor o poeta não tem função de resolver os problemas para o leitor e sim de propor enigmas; de
fazer o leitor pensar e não de pensar por ele.
Em relação ao texto está correto o que se afirma em:
a) I, II e III.
b) apenas I e II estão corretas.
c) apenas II e III estão corretas.
d) apenas I e III estão corretas.
07 - Um marceneiro cortou dois pedaços de madeira, um em forma de quadrado e outro em forma de retângulo.
A superfície de cada pedaço está representada abaixo:

Sabendo que as duas superfícies acima têm a mesma área, qual é o perímetro de cada uma delas?
a) Perímetro do quadrado 14cm e perímetro do retângulo 18cm
b) Perímetro do quadrado 16cm e perímetro do retângulo 20cm
c) Perímetro do quadrado 20cm e perímetro do retângulo 24cm
d) Nenhuma das alternativas anteriores
08 - Uma multinacional possui 15500 funcionários, sendo 5200 mulheres. Determine a taxa percentual de
mulheres?
a) 20%
b) 25%
c) 30%
d) Nenhuma das alternativas anteriores
09 - Determine a fração equivalente

a)

18
34

b)

28
54

c)

36
66
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em que a soma do numerador com o denominador é 102:
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d) Nenhuma das alternativas anteriores
10 - O perímetro de um retângulo é de 32cm e a área 60cm². Quais as dimensões desse retângulo?
a) 5 cm e 9 cm
b) 8 cm e 12 cm
c) 6 cm e 10 cm
d) Nenhuma das alternativas anteriores
11 - Assinale a alternativa incorreta:
a) Arapongas é um município que fica ao norte do Estado do Paraná.
b) Arapongas foi fundada em 10 de outubro de 1947.
c) A população de Arapongas é de 150.025 habitantes, segundo o censo de 2009.
d) O primeiros lotes de terrenos de Arapongas foram adquiridos pelo senhor Renê Cellot e sua filha Geanine Cellot em
1935, onde iniciou-se a construção urbana.
12 - Assinale a alternativa correta:
Entre os Rios que cortam o Município de Arapongas temos:
1- Ribeirão do Pirapó
2- Piquiri
3- Córrego Lageado
4- Ribeirão Três Bocas
5- Paranapanema
6- Bacia dos Bandeirantes
Estão corretas:
a) apenas 1, 2, 3, 4
b) apenas 2, 3, 4, 6
c) apenas 1, 3, 5, 6
d) apenas 1, 3, 4, 6
13 - Assinale a alternativa incorreta:
a) Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e infra-estrutura de ordem física, química e biológica que
permite, abriga e rege a vida de todas as suas formas.
b) Biosfera, habitat invariável de todas as espécies de seres vivos.
c) Ecologia estudo do lugar onde se vive, suas relações e interações com todos os seres.
d) Desmatamento processo de desaparecimento de massas florestais.
14 - Assinale a alternativa correta:
São Usinas localizadas no Estado do Paraná:
1- Itaipu
2- Usina hidroelétrica do Rio Novo
3- Segredo
4- Salto do Caxias
5- Foz do Areia
Estão corretas:
a) apenas 1, 2, 3, 4
b) apenas 1, 3, 4, 5
c) apenas 2, 3, 4, 5
d) apenas 1, 2, 4, 5
15 - Assinale a alternativa correta em relação à dipirona:
a) Tem ação antiinflamatória.
b) A dose terapêutica em crianças pode variar de 250 a 500 mg a cada quatro horas.
c) Pode causar aumento na pressão arterial.
d) Está disponível somente para administração oral.
16 - São orientações que se deve fazer ao paciente que fará tratamento com azitromicina 500 mg, caixa c/ 3
comprimidos:
a) Deve ser tomada longe das refeições a cada oito horas.

4

b) Deve ser tomada preferencialmente, uma hora antes ou duas horas depois das refeições, uma vez ao dia, sempre ao
mesmo horário durante três dias.
c) Deve ser tomada junto às refeições quatro vezes ao dia, ou seja, um comprimido a cada seis horas.
d) Deve ser tomado um comprimido por semana durante quatro semanas.
17 - O trauma é um grande problema de saúde pública. Afeta todas as faixas etárias, mas incide,
particularmente na população jovem. É responsável por cerca de 120.000 mortes por ano, mais de 300 pessoas
mortas por trauma a cada dia, ou em média, uma morte a cada 15 minutos. Para melhora do quadro atual é
fundamental investir em prevenção que pode ser:
a) Primária, Secundária e Terciária.
b) Primária, Secundária, Terciária Curativa.
c) Primária, Secundária, Terciária e evitáveis.
d) Curativa, Evitáveis, Primária, e Secundária.
18 - Assinale V (verdadeiro) ou F (falso), para as seguintes afirmativas.
( ) Os batimentos cardíacos fitais ( BCF) é audível, a partir da 18° e 20° semana de gestação, com estetoscópio
de Pinard.
( ) São sinais e sintomas presuntivos de gravidez: Amenorréia, náuseas e vômitos matutinos, aversão a odores,
polaciúria, alterações das mamas com aumento da linha Alba, estrias recentes.
( ) Puerpério imediato: primeiras 24 horas.
( ) Puerpério mediato: até o 10º dia Poá parto.
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo:
a) F- V- F- V.
b) V- V- V- F.
c) V- F- V- F.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
19 - Sobre a Assistência de Enfermagem nas complicações com a I.C (incisão cirúrgica) considere as afirmativas
abaixo:
1 - A infecção é considerada um processo infeccioso na incisão cirúrgica, geralmente causada por estreptococos
beta- hemofílico, aeróbicos e anaeróbicos, Clostrídios e Escherichia colí.
2 - Sinais e sintomas de infecção na incisão cirúrgica são: febre 48 horas após o ato cirúrgico, sinais flogísticos,
aumento de freqüência cardíaca e em planos profundos se manifesta entre 4° e o 7° dia.
3 - Verificar temperatura de 4/4 horas ou de acordo com a prescrição de enfermagem.
4 - Mobilizar drenos de penrose ou tubulares.
5 - Na deiscência da ferida cirúrgica deve-se manter curativos frouxos (nos predispostos e/ou seja iniciou
deiscência).
Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas 1, 3 e 5.
b) Somente a afirmativa 2.
c) Somente a afirmativa 4.
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4
20 - J.R.N, sexo masculino, 65 anos, cardiopata, com seqüelas de AVC, diabético, há 20 anos foi a (USB) Unidade
Básica de Saúde para controle de pressão arterial. Ao término do procedimento a Técnica de Enfermagem
informou-lhe que os índices pressóricos estavam 150/130mmHg. Com base nos dados supracitados que diria a
J.R.N., sobre o índice pressórico encontrado respectivamente:
a) O senhor apresenta índices pressóricos que indicam hipertensão convergente.
b) O senhor apresenta índices pressóricos que indicam hipertensão arterial divergente.
c) O senhor apresenta índices pressóricos que indicam hipertensão arterial.
d) O senhor apresenta índices pressóricos que indicam hipertensão normal para o quadro de doença crônica.
21 - Uma situação de risco se caracteriza pela exposição do indivíduo a circunstâncias que possam causar danos
à sua saúde. As situações de risco implicam possibilidade de se contrair e transmitir doenças como HIV/AIDS:
1 - Relações sexuais desprotegidas (sem o uso do preservativo): anais, vaginais e orais, compartilhamento de
agulhas e seringas contaminadas transfusão de sangue infectado.
2 - Beijo na boca, toque, abraço aperto de mão.
3 - Compartilhamento de pratos, talheres e toalhas.
4 - Entrar em contato com suor ou lágrimas.
5 - Mãe soropositiva- transmissão vertical, inclusive pela amamentação.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas 1, 2 e 5.
b) Somente as afirmativas 2 e 5.
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c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
22 - A enfermagem ao prestar cuidados ao paciente com uma crise epilética deve:
a) Iniciando uma Crise, nenhum cuidado deve ser prestado.
b) Colocando a cabeça em decúbito lateral para evitar aspiração de saliva.
c) Tentando conter o paciente, segurando-o.
d) Apenas observá-lo sem entrar em contato direto.
23 - Assinale a alternativa que corresponde a um medicamento com ação diurética:
a) Glicosamina.
b) Sinvastatina.
c) Hidroclorotiazida.
d) Amlodipino.
24 - Pode-se considerar sinal de gravidez:
a) Náuseas e vômitos.
b) Ausculta dos batimentos cardio fetais.
c) Polaciúria e constipação.
d) Aumento do volume abdominal.
25 - A perda sanguínea, queixa de cólicas no abdome inferior e a idade gestacional de 20 semanas é característico
de:
a) Aminorrexis prematura.
b) Gravidez ectópica.
c) Deslocamento prematura de placenta.
d) Aborto.
26 - Quais os sinais que caracterizam a placenta prévia?
a) Sangramento discreto de início súbito, hipertonia uterina e dor.
b) Sangramento abundante ou oculto, útero hipertônico e dor localizada.
c) Sangramento vaginal indolor de início súbito, vermelho vivo, em pequena quantidade, recorrente e progressivo.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
27 - Prenhez ectópica caracteriza-se por:
a) Perda sanguínea, cólicas no abdômen e/ou dor lombar e vertigens.
b) Dor abdominal aguda, tontura, vertigens, e choque hemorrágico.
c) Choque hemorrágico, dor lombar, sangramento vaginal e dilatação cervical.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
28 - Por volta do décimo dia pós-parto a mulher pode apresentar secreção uterina vaginal:
a) de cor vermelho brilhante e pouca quantidade.
b) de cor amarelada em pouca quantidade.
c) de cor amarelada em grande quantidade.
d) de cor castanha em grande quantidade.
29 - A constatação de Candidíase vaginal implica que o técnico em enfermagem oriente a cliente quanto as
medidas de:
a) Uso de cremes perfumados para proteção da pele local.
b) Sexo mais seguro e higiene pessoal rigorosa.
c) Uso de vestuário que aumente a umidade local.
d) Relação sexual com preservativo.
30 - Nos países desenvolvidos a mortalidade infantil é menor devido à (o):
a) Melhor planejamento da assistência à saúde da população.
b) Assistência pré e pós-natal.
c) Condições favoráveis de nutrição e imunização.
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
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