
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ  

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 087/2019 
  

  ENFERMEIRO – VESPERTINO 
    
NOME DO CANDIDATO 

   
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
1. Este Caderno de Questões é composto por 30 (trinta) questões objetivas e não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.  
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao Cargo para o qual você fez a inscrição.  
3. Utilize Caneta Esferográfica Transparente com tinta azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

4. Ao receber a Folha de Respostas, realize a conferência de seus dados e quaisquer divergências comunique o fiscal. 
5. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a única alternativa que a responda 

corretamente.  
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 
7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. 

8. Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato somente poderá ausentar-
se da sala 60 (sessenta) minutos após o início da prova e, em caso de ausência temporária em que o candidato ainda não tiver 

terminado a sua prova, deverá fazê-lo acompanhado de um Fiscal. Exclusivamente, nos casos de alteração psicológica e/ou 
fisiológica temporária e necessidade extrema, em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos 

após o início da prova, poderá fazê-lo, desde que acompanhado de um Fiscal. 
9.  O candidato poderá entregar sua Folha de respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova objetiva somente   

depois de decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém, não poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
10. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente preenchida e assinada. 
11. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala, até os últimos 60 (sessenta) 

minutos que antecedem o encerramento da prova objetiva. 
12. A liberação dos candidatos após o término da prova será autorizada pelo fiscal de sala, após a realização dos procedimentos 

administrativos necessários. O candidato que terminou sua prova deverá permanecer aguardando em sua carteira e somente 
poderá levantar-se para a entrega do material se solicitado pelo fiscal. 

13. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 
b) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou 

com os demais candidatos. 
c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 
d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 
e) For surpreendido portando ou manuseando quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, wearable tech, 

agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods®, pen drives, mp3 player ou similar, gravadores, 
relógios, alarmes de qualquer espécie, chaves com dispositivo eletrônico, fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou 
receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta, canetas de material não 
transparente, Carteira de bolso, lapiseira, corretivos, óculos escuros, artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro 
ou similares. Os itens descritos, que devem ser obrigatoriamente acondicionado em envelope porta-objeto fornecido pela instituição 
organizadora. 

f)   Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas. 
14. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento e assinatura do envelope de retorno. 

15. Está disponível abaixo um gabarito para ser preenchido e destacado. Este poderá ser levado pelo candidato. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

GABARITO 
Concurso Público da Prefeitura do Município de Arapongas – Estado do Paraná  

http://www.fundacaounespar.org.br 
 

Divisão da prova: Língua Portuguesa: 01 a 06; Matemática: 07 a 10; Conhecimentos Gerais: 11 a 14 e Conhecimentos 
Específicos: 15 a 30. 

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.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 06 
 

Projeto propõe beliche para dar mais conforto na classe econômica de aviões 
 

Viajar na classe econômica dos aviões está longe de ser algo confortável, especialmente em viagens mais longas. 
Inúmeros projetos, porém, tentam mudar essa realidade. As propostas são as mais diversas possíveis, inclusive com uma 
nova área no porão de carga dos aviões.  

Um novo projeto desenvolvido na Holanda pela Delft University of Technology pretende criar áreas com beliches na 
classe econômica para os passageiros dormirem mais confortavelmente durante as viagens. O projeto é um dos indicados 
ao prêmio da Crystal Cabin Award deste ano. 

Apesar da indicação ao prêmio, o projeto da Delft não é dos mais bonitos. Pelas imagens divulgadas até o momento, 
as camas parecem mais cápsulas bem apertadas. Quem tem um pouco de claustrofobia pode ficar bastante incomodado 
ao entrar nesses espaços. Assentos serão reconfigurados somente após a decolagem do avião. 

Durante os procedimentos de manobra, decolagem e pouso, os passageiros ficam acomodados em bancos para até 
três lugares. Já em voo, esse assento poderá ser reconfigurado para se transformar em um beliche de três andares.  

O acesso às camas mais altas é feito por uma escada lateral, mas os desenvolvedores do projeto garantem que até 
passageiros mais idosos conseguiriam subir. 

A Delft University of Technology diz que as camas também serão bastante confortáveis. No interior da cápsula, 
haverá monitores de entretenimento, tomadas para carregamento de aparelhos eletrônicos, uma mesinha e um encosto 
inflável. 

Os desenvolvedores do projeto também terão de resolver um outro problema. De acordo com as imagens divulgadas 
até o momento, não há espaço para os bagageiros internos. Para ter mais conforto, os passageiros não poderão mais levar 
bagagem de mão a bordo do avião?  

Até o momento, o projeto da Delft University of Technology não atraiu interesse de nenhuma companhia aérea. Com 
tantos outros projetos, é possível até mesmo que ele nunca saia do papel. A esperança para os passageiros é que há muita 
gente ao redor do mundo pensando em algo para deixar sua viagem na classe econômica mais confortável. 
 

Disponível em: <https://economia.uol.com.br/todos-a-bordo/2020/02/02/projeto-beliche-classe-economica.htm>. Acesso 
em: 01 fev. 2020. 

 

QUESTÃO 01 
  

De acordo com o texto, o projeto desenvolvido pela Delft University of Technology: 

 
(A) Se mostrou capaz de dar mais conforto aos passageiros e de gerar mais economia para as companhias aéreas. 

 
(B) Conseguiu comprovar que até os mais idosos podem alcançar as beliches mais altas sem dificuldades. 

 
(C) Pretende melhorar o problema da falta de conforto nas viagens de avião.  

 
(D) Ganhou prêmios importantes na área de inovação da aviação civil. 

 
(E) Propõe aos passageiros de avião que fiquem deitados em cápsulas para melhorar a segurança na decolagem e 

aterrisagem.  
 

QUESTÃO 02 
 
Sobre as palavras “porão”, “mão”, “aviões” e “indicação” presentes no texto, é possível afirmar que: 

 
(A) Duas são substantivos masculinos, duas são substantivos femininos e todas estão no plural.  
(B) Duas são substantivos femininos, duas são substantivos masculinos, uma é plural e três são singular.  
(C) São todas substantivos femininos no aumentativo. 
(D) Duas são adjetivos femininos e duas são substantivos masculinos, três no singular e uma no plural.  
(E) São todas adjetivos, duas do gênero masculino e duas do gênero feminino.  

 

QUESTÃO 03 
  

Com relação aos encontros vocálicos, a série de palavras retiradas do texto que apresenta hiatos é:  

 
(A) Viajar – realidade – interior.  
(B) Mais – área – viagens. 
(C) Outro – classe – pouso.  
(D) Criar – prêmio – avião.  
(E) Assentos – pouco – passageiros.  

  

QUESTÃO 04 
 
“Pelas imagens divulgadas até o momento, as camas parecem mais cápsulas bem apertadas.” A palavra destacada no 
trecho é classificada como: 
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(A) Monossílaba átona. 
(B) Monossílaba tônica. 
(C) Dissílaba. 
(D) Trissílaba. 
(E) Polissílaba. 

 

QUESTÃO 05 
 
Considere o trecho: “Um novo projeto desenvolvido na Holanda pela Delft University of Technology pretende criar áreas 
com beliches na classe econômica para os passageiros dormirem mais confortavelmente durante as viagens.” Ao fazer a 
substituição do termo projeto pela palavra ideias, quantas outras mudanças adicionais no trecho seriam necessárias para 
atender aos requisitos de concordância verbal e nominal padrão da língua portuguesa? 

 
(A) Uma mudanças. 
(B) Duas mudanças. 
(C) Três mudanças. 
(D) Quatro mudanças. 
(E) Cinco mudanças. 

 

QUESTÃO 06 
 
Observe o elemento de coesão “ele” destacado no último parágrafo do texto e assinale a alternativa CORRETA com relação 
a seu emprego: 

 
(A) O elemento de coesão “ele” é um pronome utilizado para retomar a expressão “Até o momento”. 
(B) O elemento de coesão “ele” é um artigo definido utilizado para retomar a expressão “Delft University of Technology”. 
(C) O elemento de coesão “ele” é um substantivo utilizado para evitar a repetição do termo “avião”. 
(D) O elemento de coesão “ele” é um adjetivo utilizado para retomar a ideia contida no quarto parágrafo.  
(E) O elemento de coesão “ele” é um pronome utilizado para retomar o termo “projeto da Delft University of Technology”. 

 

MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 07 
 
Um colecionador de carros se deparou com a seguinte situação: tenho 6 carros, mas apenas 5 garagens, dos 6 carros  que 
tenho, o mais velho é meu preferido. Considerando que em cada garagem cabe apenas um carro e que o colecionador não 
construirá outra garagem, de quantas maneiras diferentes os carros podem ocupar as garagens, nunca ficando sem 
garagem o carro preferido?    

 
(A) 120. 
(B) 600. 
(C) 800. 
(D) 450. 
(E) 220. 

 

QUESTÃO 08 
 

O quadro abaixo mostra as médias dos 24 alunos do 1º ano do curso de Matemática, no primeiro bimestre de um 
determinado ano: 
 

Nº do 
aluno 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Médias 4,0 7,0 5,0 7,0 5,0 4,0 9,0 4,0 5,0 8,0 6,0 7,0 6,0 6,0 5,0 4,0 4,0 8,0 7,0 6,0 

 
De acordo com as notas obtidas, assinale a alternativa CORRETA:  
 

(A) A moda das médias dos alunos é 5,0. 
(B) A mediana das médias dos alunos é 8,0. 
(C) A média aritmética das médias dos alunos é inferior a 5,5.  
(D) A mediana das médias dos alunos é superior à média aritmética das médias dos alunos. 
(E) A média aritmética das médias dos alunos é superior a mediana das médias dos alunos. 

 

QUESTÃO 09 
  

Assinale a alternativa CORRETA com relação aos pontos 𝑨 (𝟎, 𝟎), 𝑩(−𝟔, 𝟕) e 𝑪 (𝟑, −𝟒): 
 

(A) Os pontos podem ser vértices de um mesmo triângulo.  
(B) Os pontos estão alinhados. 
(C) O ponto B está localizado no quarto quadrante. 
(D) O ponto C está localizado no segundo quadrante. 
(E) Os pontos B e C estão localizados respectivamente no primeiro e no terceiro quadrante. 
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QUESTÃO 10 
 
João recebeu um capital de R$ 4500,00 de uma venda que ele realizou. Ao pegar o dinheiro, João aplicou parte dele no 
BANCO 1, por meio ano, à taxa de juros simples de 2% ao mês, obtendo R$ 240,00 de juros. O restante ele aplicou no 
BANCO 2, pelo período de um ano, à taxa de juros simples de 15% ao ano. Com base nessas informações, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
(A) No banco 2 ele aplicou mais de R$ 3000,00. 
(B) João obteve um montante de R$ 5115,00 referente às duas aplicações. 
(C) A aplicação no banco 2 rendeu R$ 400,00 de juros. 
(D) João aplicou 20% do seu capital no banco 1. 
(E) No banco 1 ele aplicou mais de R$ 2000,00. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 11 
 
Estabelecer mecanismos que garantam a qualidade do ensino público municipal e  
valorizar os profissionais da educação, garantindo-lhes planos de carreira específicos dentro do serviço público municipal, 
são algumas atribuições da Secretaria Municipal de Educação de Arapongas (http://www.arapongas.pr.gov.br). O atual 
secretário da Educação do município de Arapongas é: 

 
(A) Luiz Roberto Dos Santos. 
(B) Valdecir Antonio Scarcelli.  
(C) Renan Rodrigues Manoel. 
(D) Altair Sartori. 
(E) Luiz Oquendo Garcia. 

 

QUESTÃO 12 
 
Longe da sonhada paz, 2019 herdará pelo menos oito das maiores guerras e conflitos armados em curso, com seus graus 
de complexidade elevados pela interferência de potências regionais e mundiais. O quadro para o próximo ano será tão 
intrincado para a diplomacia e doloroso para as populações civis envolvidas quanto o registrado em 2018 
(https://veja.abril.com.br). A guerra na Síria se tornou ainda mais violenta e complicada com o envolvimento, 
principalmente, de quais países? 

 
(A) Rússia, Estados Unidos, Brasil e França. 
(B) Irã, Turquia e Portugal. 
(C) Estados Unidos, Itália, Venezuela e França. 
(D) Turquia, China, Japão e Rússia. 
(E) Rússia, Estados Unidos, Irã e Turquia. 

 

QUESTÃO 13 
 
A cidade de Arapongas, como as demais idealizadas, planejadas e fundadas pela Companhia de Terras Norte do Paraná, 
não surgiu por acaso, nem foi construída sem um plano diretor, previamente elaborado.  Quem foi o primeiro prefeito do 
município de Arapongas que exerceu seu mandato no período de 09/12/1947 a 08/12/1951 
(http://www.arapongas.pr.gov.br/prefeitos)? 
 

(A) José Colombino Grassano.  
(B) João Cernicchiaro. 
(C) Júlio Junqueira.  
(D) Brasilino Bussadori. 
(E) Sadaho Yokomizo. 

 

QUESTÃO 14 
 
Na década de 1920, era nítida a preocupação de se discutir a identidade e os rumos da nação brasileira. As ideias 
do futurismo, do dadaísmo e do surrealismo poderiam ser integradas à nossa cultura desde que fossem reelaboradas 
(https://cpdoc.fgv.br...). No quadro de Tarsila do Amaral está expressa plasticamente a ideia da integração cultural, que 
significa "o homem que come" e foi intitulado de:  

 
(A) Loucura. 
(B) Ciganos. 
(C) Criança Morta. 
(D) Guerra e Paz. 
(E) Abaporu. 

 
 
 
 
 

http://www.arapongas.pr.gov.br/
http://www.pinhais.pr.gov.br/meioambiente).%20A
https://veja.abril.com.br/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/siria/
http://www.arapongas.pr.gov.br/prefeitos
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/glossario/futurismo
https://cpdoc.fgv.br/
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/tarsila_do_amaral
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 15 
 
A Lei 8142/90 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. Sobre o que consta 
nesta lei, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com representação dos seguimentos sociais, para avaliar a situação 
de saúde e propor as diretrizes para formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo, ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

 
(B) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, 

prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução 
da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 

 
(C) O Conselho Nacional de Saúde terá representantes apenas do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
 
(D) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em 

regimento próprio, aprovadas pelo Poder Legislativo. 
 
(E) A conferência de saúde reunir-se-á a cada 4 anos com representação dos seguimentos sociais, para avaliar a situação 

de saúde e propor as diretrizes para formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Legislativo, ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

 
QUESTÃO 16 
 
De acordo com o Código de Ética da Enfermagem, pode-se afirmar que: 
 

I. É direito do profissional exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física e 
psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais 
de enfermagem. 
 

II. É dever do profissional usar carimbo, com nome completo, número e categoria de inscrição no Coren, não 
podendo apenas apor nome completo, número e categoria de inscrição no Coren. 

 
III. É proibido prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública e/ou em 

rotina aprovada em instituição de saúde, mesmo em situações de emergência. 
 

IV. É proibido praticar ato cirúrgico, exceto nas situações de emergência ou naquelas expressamente autorizadas 
na legislação, desde que possua competência técnico-científica necessária. 

 
Estão CORRETAS: 

 
(A) I, II, III e IV. 
(B) Somente I e II. 
(C) Somente II e III. 
(D) Somente I, II e III. 
(E) Somente I e IV. 

 

QUESTÃO 17 
 
Quanto às penalidades estabelecidas pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é correto afirmar, EXCETO: 

 
(A) A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do 

mesmo, na presença de duas testemunhas. 
 
(B) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgada 

nas publicações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação. 
 
(C) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 15 (quinze) vezes o valor da anuidade da categoria 

profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. 
 
(D) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 90 (noventa) dias e 

será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande 
circulação e comunicada aos órgãos empregadores. 

 
(E) Nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação, em todas as 

categorias em que for inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena e, no caso da cassação, após o processo 
de reabilitação. 
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QUESTÃO 18 
 
Sobre a atuação da enfermagem no centro cirúrgico, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) Ela tem maior relevância no período pré-operatório do que no pós-operatório, pois neste período a responsabilidade do 
cuidado com o paciente destina-se exclusivamente ao anestesiologista. 

 
(B) O enfermeiro atua apenas na parte gerencial do centro cirúrgico, distribuindo adequadamente as cirurgias agendadas 

de acordo com tamanho de sala, número de equipe participante e equipamento disponível. 
 
(C) A atuação da enfermagem no centro cirúrgico inicia no ato de admissão do paciente no centro cirúrgico e finaliza somente 

quando o mesmo recebe alta da sala de recuperação pós anestesia (SRPA), e é encaminhado para outra área hospitalar, 
onde outra equipe estará assumindo e cuidando do paciente. 

 
(D) O centro cirúrgico que tenha até 15 salas operatórias necessita de apenas um enfermeiro, sendo que ele executa as 

funções de gerência e assistencial. 
 
(E) Na ausência do enfermeiro no centro cirúrgico, o técnico de enfermagem designado pelo enfermeiro deverá assumir sua 

função assistencial, mas jamais gerencial. 
 

QUESTÃO 19 
 
Na sala de recuperação pós anestesia (SRPA), é muito importante o acompanhamento dos pacientes para que sua 
recuperação ocorra e também para minimizar riscos de intercorrências. Entre os cuidados que se deve ter com o paciente 
na SRAP, estão: 
 

I. Monitorar sinais vitais, além de sinais e sintomas adventício, através do monitor cardíaco. 
 

II. Em especial após anestesia geral, monitorar saturação e frequência respiratória, pois devido ao relaxante 
muscular administrado, é comum o paciente perder o reflexo da respiração, o que levará na diminuição da 
saturação. 

 
III. No caso de crianças, é comum que ocorra agitação e até mesmo alucinações devido ao efeito dos gases 

utilizados para induzir e manter a anestesia durante o ato cirúrgico, sendo assim, deve-se permanecer próximo 
ao leito e este estar sempre com as grades elevadas. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 
 

(A) I, II e III. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) Apenas III. 

 

QUESTÃO 20 
 
As crianças são frequentemente acometidas por doenças respiratórias e gastrointestinais. Sendo assim, o profissional de 
saúde deve conseguir identificar sinais de maior gravidade dessas doenças. Para a criança com tosse ou dificuldade para 
respirar, é importante verificar se a frequência respiratória está intensificada, se a criança apresenta sibilos ou estridor e 
se apresenta tiragem subcostal. A frequência respiratória varia de acordo com a idade da criança, sendo considerada pelo 
Manual de Crescimento e Desenvolvimento Infantil, do Ministério da Saúde, como normal para uma criança de 6 a 8 anos 
uma frequência respiratória de até: 
 

(A) 60 mpm. 
(B) 30 mpm. 
(C) 50 mpm. 
(D) 20 mpm. 
(E) 40 mpm. 

 

QUESTÃO 21 
 
Ao realizar o exame físico de um recém-nascido, o enfermeiro detectou macroglossia. Sobre o achado do enfermeiro, pode-
se afirmar: 
 

(A) Não é nada grave, sendo comum em recém-nascidos, desaparecendo em média de 10 dias após o nascimento. 
 

(B) O bebê poderá apresentar dificuldade para a pega na hora da amamentação, devendo ser solicitado a avaliação e conduta 
do pediatra, pois o achado pode estar relacionado até mesmo à presença de uma síndrome. 

 
(C) O bebê precisa ser encaminhado rapidamente para a unidade de terapia intensiva neonatal, pois o achado é grave e 

necessita de cuidados de emergência. 
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(D) Somente uma cirurgia poderá reverter o caso clínico do bebê, mas o indicativo é que isto ocorra após três meses de vida 
para que o mesmo tenha mais resistência e o risco cirúrgico seja minimizado. 

 
(E) O caso do bebê é uma necessidade cirúrgica, porém, por não ser nada grave, pode aguardar até que o mesmo tenha 

maior resistência e menor risco cirúrgico. 
  

QUESTÃO 22 
 
A varicela é uma infecção viral primaria, aguda, altamente contagiosa, caracterizada pelo surgimento de exantema de 
aspecto maculo-papular e distribuição centrípeta, que, após algumas horas, torna-se vesicular, evolui rapidamente para 
pústulas e, posteriormente, forma crostas, em três a quatro dias. Podem ocorrer febre moderada e sintomas sistêmicos. A 
biossegurança para casos de varicela é de extrema importância para minimizar sua proliferação. Para tanto, é necessário 
conhecer modo de transmissão, período de incubação, período de transmissibilidade entre outros detalhes da patologia. 
Sobre este assunto, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) O período de incubação vai de 10 a 25 dias após contato. 
 

(B) O período de transmissibilidade varia de 1 a 6 dias antes do aparecimento do exantema e estende-se até que todas as 
lesões estejam em fase de crosta. 

 
(C) A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de contato direto ou secreções respiratórias e, raramente, através 

de contato com lesões de pele. 
 

(D) Indiretamente, é transmitida através de disseminação aérea de partículas virais/aerossóis e pelo contato de pessoa a 
pessoa. 

 
(E) O período de incubação vai de 08 a 20 dias após o contato. 

 

QUESTÃO 23 
 
As infecções das vias aéreas superiores constituem a causa mais comum de doenças e afetam muitas pessoas de modo 
ocasional. Algumas infecções são agudas, com sintomas de vários dias de duração; outras são crônicas, com sintomas 
que persistem por longo tempo. As infecções das vias aéreas superiores podem afetar: 
 

I. Cavidade nasal. 
II. Células etmoidais. 

III. Seios frontais. 
IV. Faringe. 
V. Alvéolos. 

 

Está(ão) CORRETA(S): 
 

(A) Somente I, II, III e IV. 
(B) Somente I, II e III. 
(C) Somente II, III e V. 
(D) Somente I, II e IV. 
(E) I, II, III, IV e V. 

 

QUESTÃO 24 
 

O ensino representa um aspecto importante do cuidado de enfermagem ao paciente. Considere um paciente com 
rinossinusite aguda e assinale o que é correto sobre a educação para o autocuidado: 
 

I. Pode-se orientar o paciente sobre os métodos de drenagem dos seios paranasais, incluindo umidificação do ar 
na casa e uso de compressas mornas para aliviar a pressão. 
 

II. Orientar a evitar nadar, mergulhar e viajar de avião enquanto estiver com a infecção aguda. 
 

III. Explicar ao paciente que a febre, a cefaleia intensa e a rigidez de nuca são sinais normais da infecção. 
 

Está(ão) CORRETA(S): 
 

(A) Somente I. 
(B) Somente I e III. 
(C) Somente II e III. 
(D) Somente I e II. 
(E) Somente II. 

 

QUESTÃO 25 
 

Entre as prescrições de cuidados de enfermagem para pacientes com pneumonia, podem estar: 
 

I. Melhora da permeabilidade das vias respiratórias. 

II. Promoção de atividade física para queima de energia. 

III. Promoção de aporte de líquidos. 
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Está(ão) CORRETA(S): 
 

(A) Somente I. 
(B) Somente I e II. 
(C) Somente II e III. 
(D) Somente I e III. 
(E) Somente I, II e III. 

 

QUESTÃO 26 
 
Considere um paciente internado com diagnóstico de angina, durante a avaliação de enfermagem ele relata estar com dor 
torácica, náusea, dormência de membros superiores e dispneia. Neste momento, o enfermeiro deve: 

 

(A) Estimulá-lo a caminhar para aumentar a oxigenação e diminuir o sentimento. 
(B) Deitá-lo no leito em decúbito dorsal e posicionar a cama em Trendelemburg. 
(C) Sentá-lo com os pés na escadinha da cama, e orientá-lo a reclinar a cabeça entre as pernas para melhorar a oxigenação. 
(D) Colocá-lo em decúbito ventral e deixar a cama em semi-Fowler ou Fowler. 
(E) Colocá-lo em semi-Fowler, a fim de reduzir as necessidades de oxigênio do miocárdio isquêmico. 

 

QUESTÃO 27 
 
O envelhecimento foi definido cronologicamente pala passagem do tempo, subjetivamente, da maneira pela qual a pessoa 
se sente e funcionalmente pelas alterações da capacidade física ou mental. O fato é que, ao envelhecer, ocorrem mudanças 
estruturais e fisiológicas que necessitam de cuidados preventivos e muitas vezes paliativos. Em se tratando de alterações 
nos sistemas do corpo humano, é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) Em se tratando do sistema gastrintestinal, há diminuição da sede; olfato e paladar diminuídos; dificuldade de deglutir, o 
alimento; esvaziamento esofágico e gástrico acelerado devido ao aumento da motilidade gástrica. 

 
(B) Em se tratando do sistema nervoso, a velocidade torna-se reduzida, confusão mental aumentada, e circulação cerebral 

reduzida. 
 

(C) Em relação ao sistema geniturinário masculino, é comum a hiperplasia prostática benigna. 
 
(D) Em relação ao sistema geniturinário feminino, é comum o relaxamento dos músculos perineais e disfunção uretral. 

 
(E) Em relação ao sistema respiratório, há aumento no volume pulmonar residual; diminuição na força muscular e eficiência 

da tosse diminuída. 
 

QUESTÃO 28 
 

Além do IMC, dados epidemiológicos demonstram, cada vez mais, a importância da utilização do parâmetro da 

circunferência abdominal (CA) na avaliação da pessoa com diabetes tipo 2. De acordo com a organização mundial da saúde, 

é considerado como risco para doença cardiovascular quando a circunferência abdominal é: 

 

(A) ≥ 80 cm para homens. 
(B) ≥ 94 cm para homens. 
(C) ≥ 74 cm para mulheres. 
(D) ≥ 90 cm para mulheres. 
(E) ≥ 85 cm para homens. 

 

QUESTÃO 29 
 
O tratamento não medicamentoso é parte fundamental no controle da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e de outros 
fatores de risco para doenças cardiovasculares (DCV), como obesidade e dislipidemia. Esse tratamento envolve mudanças 
no estilo de vida (MEV) que acompanham o tratamento do paciente por toda a sua vida. Entre as MEV, está:  
 

I. Redução no uso de bebidas alcoólicas. 
II. Consumo de alimentos condimentados. 

III. Redução no consumo de sal. 
IV. Substituição do uso de anticoncepcionais hormonais orais por outro método. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 
 

(A) I, II, III e IV. 
(B) Somente I, II e III. 
(C) Somente I, III e IV. 
(D) Somente III e IV. 
(E) Somente III. 
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QUESTÃO 30 
 
Entre as formas de prevenção de algumas patologias estão as vacinas, sendo importante que os pais estejam cientes da 
importância de levar seus filhos para vacinar na idade correta. O rota vírus é uma patologia que tem prevenção vacinal, 
devendo a vacina ser administrada aos: 
 

(A) 2, 4 e 8 meses de vida. 
(B) 3 e 5 meses de vida. 
(C) 2, 4 e 6 meses de vida. 
(D) 4 e 6 meses de vida. 
(E) 2 e 4 meses de vida. 
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