
 

CONCURSO PÚBLICO REGIME ESTATUTÁRIO DO  
MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS-PR - EDITAL 02/2018 

 

DATA DA PROVA: 18/03/2018 
PERÍODO DA PROVA: MANHÃ 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
 

 
 

 

 

3
0
 

 

2
9
 

 

2
8
 

 

2
7
 

 

2
6
 

 

2
5
 

 

2
4
 

 

2
3
 

 

2
2
 

 

2
1
 

 

2
0
 

 

1
9
 

 

1
8
 

 

1
7
 

 

1
6
 

 

1
5
 

 

1
4
 

 

1
3
 

 

1
2
 

 

1
1
 

 

1
0
 

 

0
9
 

 

0
8
 

 

0
7
 

 

0
6
 

 

0
5
 

 

0
4
 

 

0
3
 

 

0
2
 

 

0
1
 

 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) 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: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; 
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material 
de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 

 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 prova; 
 O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
 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. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Rebelde do Sul – Entre bares e livrarias, passeie 
pelos locais favoritos de Paulo Leminski, o 

poeta que é a cara de Curitiba 
 

Paulo Leminski é o “cachorro louco”, o “ex-
estranho”, a “besta dos pinheirais” da literatura 
brasileira. Em Curitiba, porém, ele é o amigo, o 
colega e o pai que viveu pelas ruas, livrarias e 
bares da cidade até 1989, ano de sua morte. Por 
beber de fontes tão distintas como o concretismo e 
a poesia japonesa de haicais, nunca se ligou a uma 
estética: escrevia como falava – e falava com 
sotaque curitibano. Em 2013 sua obra completa foi 
relançada. Virou best-seller. Desde então, inspirou 
um roteiro oficial pela capital paranaense, onde as 
pessoas ainda se lembram dele apenas como 
“Paulo”. 

“Meu pai era da rua, circulava muito”, conta 
Aurea Leminski, filha do autor. Talvez por isso, está 
na memória de bares como o Bife Sujo e o Bar do 
Stuart, onde era visto usando guardanapos como 
rascunho. Quem recorda é Orlando Azevedo, 
fotógrafo português radicado em Curitiba, que ainda 
guarda uma das “relíquias” consigo. No início dos 
anos 70, Orlando era membro da banda A Chave, 
com quem o poeta colaborou em mais de uma 
ocasião. “Nessa época, Paulo ainda gostava de 
rock” brinca Azevedo, “depois ele conheceu 
Gilberto Gil, Caetano Veloso, e só ouvia MPB.” 

Aurea lembra que a casa da família, no 
bairro Pilarzinho, era o famoso “guruato da 
marginalia” dos anos 1970, onde o autor recebia 
toda a intelectualidade curitibana. Foi essa fama 
que atraiu, certa vez, um jovem Caetano, ao lado 
da também cantora Gal Costa, curiosos atrás do tal 
guru. O encontro rendeu frutos, como a letra da 
canção “Verdura”, escrita por Paulo. 

O escritor também era frequente na 
Biblioteca Pública e na Livraria do Chain, onde 
aprofundava a pesquisa que deu início a seu livro 
de prosa experimental, o Catatau (1975). O 
interesse pela cultura oriental, manifestado nos 
haicais de Distraídos Venceremos (1987), por 
exemplo, foi desenvolvido pelo contato com as 
artes marciais: Leminski era faixa preta em judô, 
que praticava na academia Kodokan, ainda aberta. 

O poeta saiu pouco de Curitiba. Dizia que 
“pinheiro não se transplanta”. Hoje, é um ícone da 
cidade, homenageado até mesmo em grafites. Nos 
muros do centro e do Largo da Ordem, ainda estão 
plantadas as raízes profundas de sua arte marginal.  
Fonte: Revista Vamos/LATAM, Janeiro de 2018, páginas 30 e 31.  

 
 
 
 

01) Assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com o texto: 
 
(A) A casa de Paulo Leminski era um ponto de 
encontro de artistas e o poeta recebia até cantores 
famosos como Caetano Veloso e Gal Costa. 
(B) Paulo Leminski era um poeta recluso, que 
não saia muito de sua casa e nem de sua cidade, 
Curitiba.  
(C) O poeta Paulo Leminski não seguia uma 
determinada estética e sua inspiração vinha de 
fontes distintas como o concretismo e os haicais 
japoneses. 
(D) Vários estabelecimentos, públicos e 
privados, que o poeta frequentava ainda funcionam 
em Curitiba. 
(E) O poeta Paulo Leminski também se 
interessava por esportes e por música.  
 
02) Assinale a alternativa correta de acordo com 
o seguinte trecho: “Por beber de fontes tão 
distintas como o concretismo e a poesia 
japonesa de haicais, nunca se ligou a uma 
estética: escrevia como falava – e falava com 
sotaque curitibano”: 
 
(A) O poeta Paulo Leminski negava suas raízes 
curitibanas. 
(B) A poesia de Paulo Leminski é criticada pelo 
uso de uma linguagem informal na escrita e 
caracterizada como uma arte marginal. 
(C) Paulo Leminski falava do jeito curitibano e 
reproduzia esta variedade geográfica em sua 
escrita.  
(D) A obra de Paulo Leminski possui muitas 
influências externas e não representa a arte 
curitibana. 
(E) A fala de Paulo Leminski apresentava traços 
linguísticos de sua faixa etária. 
  
03) Assinale a alternativa cuja palavra apresente 
o(s) mesmo(s) processo(s) de formação de 
palavras presentes na palavra paranaense: 
 
(A) Ex-estranho. 
(B) Transplanta. 
(C) Relançada. 
(D) Plantadas. 
(E) MPB. 
 
04) Assinale a alternativa cuja palavra destacada 
não expresse a mesma circunstância da palavra 
ainda no período: “Nos muros do centro e do 
Largo da Ordem, ainda estão plantadas as 
raízes profundas de sua arte marginal”. 
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(A) Hoje, é um ícone da cidade, homenageado 
até mesmo em grafites. 
(B) Nessa época, Paulo ainda gostava de rock”  
brinca Azevedo, “depois ele conheceu Gilberto Gil, 
Caetano Veloso, e só ouvia MPB”. 
(C) Desde então, inspirou um roteiro oficial pela 
capital paranaense, onde as pessoas ainda se 
lembram dele apenas como “Paulo”. 
(D) Em Curitiba, porém, ele é o amigo, o colega 
e o pai que viveu pelas ruas, livrarias e bares da 
cidade até 1989, ano de sua morte. 
(E) Talvez por isso, está na memória de bares 
como o Bife Sujo e o Bar do Stuart, onde era visto 
usando guardanapos como rascunho.  
 
05) Assinale a alternativa cuja oração 
subordinada em destaque exerça a mesma 
função sintática da oração subordinada 
destacada no período: “Aurea lembra que a 
casa da família, no bairro Pilarzinho, era o 
famoso “guruato da marginalia” dos anos 1970, 
onde o autor recebia toda a intelectualidade 
curitibana”. 
 
(A) Dizia que “pinheiro não se transplanta”.  
(B) Leminski era faixa preta em judô, que 
praticava na academia Kodokan, ainda aberta. 
(C) Quem recorda é Orlando Azevedo, fotógrafo 
português radicado em Curitiba, que ainda guarda 
uma das “relíquias” consigo. 
(D) Foi essa fama que atraiu, certa vez, um 
jovem Caetano, ao lado da também cantora Gal 
Costa, curiosos atrás do tal guru. 
(E) O escritor também era frequente na 
Biblioteca Pública e na Livraria do Chain, onde 
aprofundava a pesquisa que deu início a seu livro 
de prosa experimental, o Catatau (1975). 
 
06) Sabendo que uma compra a prazo custa R$ 
2.376,00 reais. Qual o seu preço à vista com 12% 
de desconto? 
 
(A) R$ 2135,32. 
(B) R$ 2098,88. 
(C) R$ 2072,11. 
(D) R$ 1972,10. 
(E) R$ 1961,14. 
 
07) Dada a sequência 1, 8, 15, ... o sétimo termo 
desta sequência será? 
 
(A) 22.  
(B) 36. 
(C) 43. 
(D) 50. 
(E) 57. 
 
 
 

08) Nome inicial do distrito que veio a tornar-se 
o município de Lidianópolis/PR: 
 
(A) Jandaia do Sul. 
(B) Jardim Alegre do Norte. 
(C) Borrazópolis do Sul. 
(D) Ubá do Sul. 
(E) Ubá do Norte. 
 
09) Partido político ao qual está atualmente 
filiado o deputado federal Rodrigo Maia, atual 
presidente da Câmara Federal em Brasília: 
 
(A) PMDB. 
(B) PSDB. 
(C) PPS. 
(D) PP. 
(E) DEM. 
 
10) Em quantas horas terminará um soro 
fisiológico 0,9% de 1.000 ml com o gotejamento 
de 33 gotas por minuto? 
 
(A) 10 horas. 
(B) 28 horas. 
(C) 12 horas. 
(D) 14 horas. 
(E) 08 horas. 
 
11) Quantas gotas e microgotas por minuto 
correrão para um soro glicosado 5% de 672 ml 
em 16 horas? 
 
(A) 10 gotas/minuto; 38 microgotas/minuto. 
(B) 14 gotas/minuto; 42 microgotas/minuto. 
(C) 32 gotas/minuto; 68 microgotas/minuto. 
(D) 14 gotas/minuto; 32 microgotas/minuto.  
(E) 24 gotas/minuto; 42 microgotas/minuto. 
  
12) Segundo o Decreto 7.508 de 28 de Junho 
2011, no ART. 2º considera-se Região de Saúde: 
 
(A) Acordo de colaboração firmado entre entes 
federativos com a finalidade de organizar e integrar as 
ações e serviços de saúde na rede regionalizada e 
hierarquizada, com definição de responsabilidades, 
indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação 
de desempenho, recursos financeiros que serão 
disponibilizados, forma de controle e fiscalização de 
sua execução e demais elementos necessários à 
implementação integrada das ações e serviços de 
saúde. 
(B) Descrição geográfica da distribuição de 
recursos humanos e de ações e serviços de saúde 
ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, 
considerando-se a capacidade instalada existente, 
os investimentos e o desempenho aferido a partir 
dos indicadores de saúde do sistema. 
(C) Espaço geográfico contínuo constituído por 
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agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a 
partir de identidades culturais, econômicas e sociais 
e de redes de comunicação e infraestrutura de 
transportes compartilhados, com a finalidade de 
integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde. 
(D) Serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no SUS. 
(E) Instâncias de pactuação consensual entre 
os entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS. 
 
13) Envolve ações concretas e articuladas pelas 
três instâncias federativas no sentido de 
reforçar o SUS como política de Estado mais do 
que política de governos; e de defender, 
vigorosamente, os princípios basilares dessa 
política pública, inscritos na Constituição 
Federal. O texto acima esta se referindo a: 
 
(A) Diretriz operacional. 
(B) Pacto de gestão. 
(C) Pacto pela vida. 
(D) Pacto em defesa do SUS. 
(E) Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. 
 
14) Qual é o tipo de isolamento indicado para 
pacientes com varicela? 
 
(A) Precaução padrão. 
(B) Precaução por gotículas. 
(C) Precaução contato. 
(D) Não é necessário isolamento do paciente. 
(E) Precaução aerossóis. 
 
15) São consideradas vias seguras para 
administração de vacinas, exceto: 
 
(A) Endovenosa. 
(B) Intramuscular. 
(C) Intradérmica. 
(D) Oral. 
(E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
16) A vacina BCG, obtida a partir de bactéria viva 
atenuada, contra tuberculose deve ser 
administrada via: 
 
(A) Endovenosa. 
(B) Intradérmica. 
(C) Subcutânea. 
(D) Intramuscular. 
(E) Oral. 
 
17) Para realização de curativos de ferida 
operatória, qual instrumento é essencial para 
realização do procedimento com técnica 
asséptica? 
 

(A) Tesoura. 
(B) Estetoscópio. 
(C) Pacote de curativo com pinças estéreis. 
(D) Micropore. 
(E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
18) Em casos em que o paciente possui uma 
ferida, seja ela operatória ou não, com 
drenagem excessiva, qual deverá ser a 
frequência de troca do curativo? 
 
(A) Somente uma vez ao dia. 
(B) Duas vezes ao dia. 
(C) Não é necessário trocar à noite. Somente 
pela manhã e à tarde. 
(D) Uma vez ao turno e se necessário. 
(E) Nenhuma das alternativas corretas. 
 
19) Conforme prescrição médica, foi solicitada 
uma amostra de urocultura para uma criança de 
1 ano. No momento, ela não faz uso de cateter 
vesical de demora ou intermitente. Assinale a 
opção CORRETA para a coleta da amostra de 
urina: 
 
(A) Solicitar a sondagem vesical de alívio. 
(B) Encaminhar fralda descartável para o 
laboratório. 
(C) Orientar a criança sobre o procedimento e 
solicitar que urine no frasco coletor. 
(D) Solicitar a enfermeira uma sondagem vesical 
de demora. 
(E) Fixar uma bolsa coletora estéril descartável 
em genitália da criança. 
 
20) Qual das doenças listadas abaixo 
demandam coleta de escarro? Assinale a opção 
correta: 
 
(A) Tuberculose. 
(B) Pneumotórax. 
(C) Gonorreia. 
(D) Hanseníase. 
(E) Coqueluche. 
 
21) Com relação à administração de 
medicamentos por via sonda nasoenteral, qual o 
principal cuidado de enfermagem antes da 
administração de medicamentos? 
 
(A) Triturar adequadamente a medicação. 
(B) Testar o posicionamento adequado da sonda 
com o auxílio de uma seringa de 20 ml e de um 
estetoscópio. 
(C) Lavagem da sonda com 20-40 ml de água e 
triturar adequadamente a medicação. 
(D) Deve-se retirar a sonda do intestino. 
(E) Lavagem da sonda com 20-40 ml de água. 
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22) Com relação à administração de 
medicamentos preparados por outros 
profissionais, marque a alternativa correta: 
 
(A) Verificar com o profissional a dose e a via. 
(B) Pode-se administrar medicamentos 
preparados por outros colegas sem problemas e 
antes de administrar confira o rótulo de 
identificação. 
(C) Nunca devemos administrar medicações 
preparadas por outros profissionais. Você será 
responsável pela administração de um 
medicamento incorretamente preparado. 
(D) Pode-se administrar medicamentos 
preparados por outros colegas sem problemas. 
(E)       Antes de administrar confira o rótulo de 
identificação. 
 
23) Como deve ser realizada a antissepsia da 
pele no momento da punção venosa? 
 
(A) Não é necessário fazer antissepsia quando 
puncionar o dorso da mão. 
(B) No sentido do crescimento dos pelos. 
(C) A assepsia pode ser realizada no sentido do 
crescimento dos pelos, com álcool gel. 
(D) No sentido contrário ao crescimento dos 
pelos. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
24) Todos os padrões de respiração a seguir são 
preocupantes, exceto: 
 
(A) Dispneia. 
(B) Bradpneia. 
(C) Ortopneia. 
(D) Apneia. 
(E) Eupneia. 
 
25) Os cuidados de enfermagem durante a 
higiene corporal no leito auxiliam na 
manutenção da pele. Assinale outro objetivo da 
higienização do paciente realizado pelo técnico 
de enfermagem: 
 
(A) Ativar a circulação sanguínea com 
exercícios em membros superiores e inferiores. 
(B) Facilitar o relaxamento muscular e a 
segurança física do paciente. 
(C) Promover o conforto e o alívio das áreas de 
contato com o colchão. 
(D) Estimular a movimentação do paciente. 
(E) Todas alternativas corretas. 
 
26) Na troca de lençóis com o paciente 
totalmente dependente devemos priorizar? 
 
(A) Privacidade do paciente fechando cortinas, 
janelas e portas. Mantendo coberto o paciente com 

lençol limpo. 
(B) Clampear dreno de tórax em pacientes com 
fístula pulmonar. 
(C) Só proceder a troca de lençóis na presença 
de sujidade. 
(D) Deixar durante a troca de lençóis o coletor 
de sistema fechado da diurese em cima da cama 
para evitar riscos de tracionar. 
(E) Retirar paciente do leito para proceder a 
técnica de troca de lençóis. 
 
27) Entre as moléstias abaixo citadas, qual não 
pode ser considerada uma doença 
transmissível? 
 
(A) Herpes-zoster. 
(B) Aneurisma de aorta abdominal. 
(C) Influenza A. 
(D) Tétano acidental. 
(E) Dengue. 
 
28) Febre, cefaleia, mialgias, diarreia e vômitos 
estão presentes em todas as enfermidades em 
questão, contudo, na forma grave da doença, 
podem ocorrer manifestações hemorrágicas, 
insuficiências renal e hepática, com surgimento 
de icterícia. 
 
(A) Dengue. 
(B) Ebola. 
(C) Febre Amarela. 
(D) Febre chicungunya. 
(E) Influenza. 
 
29) O que é a prova do laço e para que serve? 
 
(A) Diagnóstico diferencial da febre 
chicungunya. 
(B) Diagnóstico de ebola. 
(C) Diagnóstico diferencial de febre amarela. 
(D) Diagnóstico diferencial da dengue. 
(E) Diagnóstico de malária. 
 
30) É uma Infecção Sexualmente Transmissível 
(IST), exceto: 
 
(A) Gonorreia. 
(B) Tricomoníase. 
(C) Herpes simples. 
(D) Sífilis. 
(E) Ascaridíase. 
 
 


