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PROVA PARTE I 
CONHECIMENTOS GERAIS  

 

QUESTÃO 1 
 
Aliteração é uma figura de linguagem 
caracterizada pela repetição da mesma 
consoante num mesmo enunciado.  
 
Assinale a alternativa em que esse processo 
ocorre. 
 
(A)  Quem com ferro fere, com ferro será ferido. 
(B)  Ó formas alvas, brancas, formas claras. 
(Cruz e Souza). 
(C) Amor é fogo que arde sem se ver. (Luiz 
Vaz de Camões). 
(D) A Europa dizem que é tão bonita, e a Itália 
principalmente. (Machado de Assis). 
(E) Depois eu dou. Depois eu deixo. Depois eu 
te levo. Depois eu conto. (João Cabral de Melo 
Neto). 
 
QUESTÃO 2 
 
Em relação à flexão de número dos 
substantivos, está correta a sequência: 
 
(A) Escrivãos – capitães – aldeões – cristãos. 
(B) Charlatães – tabeliões – mãos – catalães. 
(C) Alemães – corrimãos – capelões – 
pagãos. 
(D) Corrimãos – vilões – cidadãos – 
sacristãos. 
(E) Caminhões – barracãos – cortesões – 
irmãos. 
 
QUESTÃO 3 
 
Assinale a alternativa que contém um período 
composto por coordenação: 
 
(A) Me avise com antecedência se souber de 
algum detalhe importante. 
(B) O senhor perdeu a paciência quando 
percebeu que estava atrasado. 
(C) O garoto estava com o sorriso largo e 
corria de um lado para o outro. 
(D) A mulher correu para os braços do seu 
marido assim que o viu chegando. 
(E) A impressora parou de funcionar assim 
que solicitei a impressão dos documentos. 
 

QUESTÃO 4 
 
No enunciado: “Aqui tudo vai bem” estão 
presentes, respectivamente, os advérbios. 
 
(A) Advérbio de lugar e advérbio de modo. 

(B) Advérbio de lugar e advérbio de negação. 
(C) Advérbio de intensidade e advérbio de 
modo. 
(D) Advérbio de condição e advérbio de 
referência. 
(E) Advérbio de instrumento e advérbio de 
conformidade.  
 
QUESTÃO 5 
 
Observe a frase a seguir: “Suas atitudes falsas 
contrastavam com sua pele rubra e sua voz 
aveludada”.  
 
Podemos substituir as palavras destacadas, 
sem alteração do sentido principal do 
enunciado, com as seguintes palavras, 
respectivamente 
 
(A) duvidosas, tez rosada, fala macia. 
(B) fingidas, tez rosada, fala melodiosa. 
(C) fingidas, tecido vermelho, fala mansa. 
(D) fingidas, bochechas vermelhas, fala 
meiga. 
(E) duvidosas, bochechas rosadas, 
linguagem macia. 
 
QUESTÃO 6 
 
Analise a seguinte oração: “Eu sou o freguês 
que por último compra o jornal”. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) A palavra em destaque é um pronome 
relativo variável e se refere ao verbo “comprar”. 
(B) A palavra em destaque é um pronome 
relativo invariável e se refere ao verbo “ser”. 
(C) A palavra em destaque é um pronome 
relativo invariável e se refere ao substantivo 
“freguês”. 
(D) A palavra em destaque é um pronome 
possessivo, uma vez que indica a posse do 
jornal comprado pelo freguês. 
 
QUESTÃO 7 
 
Analise as seguintes sentenças: 
 
I – Às vésperas do ano novo, nasceu seu 
primeiro filho. 
II – Não foi dada a devida importância à 
justificativa. 
III – Os clientes ficaram à mercê dos 
assaltantes 
IV – Ele viajou à cavalo. 
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Quanto à utilização da crase, estão corretas as 
asserções. 
 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) I, II e III. 
(D) I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 8 
 
Leia o texto a seguir: 
 
Na França, a cúpula do G7, grupo que reúne 
os sete países mais desenvolvidos do mundo, 
terminou nesta segunda-feira (26) após um fim 
de semana de muita confusão e sem 
progressos significativos nas questões mais 
urgentes do mundo, como a guerra comercial 
entre EUA e China, o acordo nuclear com o Irã 
e as mudanças climáticas. 
 

Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/3-temas-e-o-
documento-final-do-encontro-dos-7-paises-mais-desenvolvidos-do-

mundo/. Acesso em: 18 de nov. de 2019. 
 

Fazem parte do Grupo dos Sete os países 
 
(A) Alemanha, África do Sul, Holanda, Canadá, 
França, Reino Unido e Itália 
(B) Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Japão, 
França, Reino Unido e Itália.   
(C) Irlanda, Reino Unido, Alemanha, Estados 
Unidos, Japão, França e Itália. 
(D) Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, 
Alemanha, Japão, França e Itália. 
(E) Estados Unidos, Canadá, Alemanha, 
Japão, França, Reino Unido e Itália. 
 
QUESTÃO 9 
 
Considerada a maior floresta tropical, a 
Floresta Amazônica se estende por uma área 
aproximada de 5,5 milhões de km², 
abrangendo os estados do 
 
(A) Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, 
Pará, Mato Grosso, Amapá, Tocantins e 
Maranhão. 
(B) Amazonas, Ceará, Rondônia, Roraima, 
Goiás, Mato Grosso, Amapá, Tocantins e 
Alagoas. 
(C) Acre, Amazonas, Rondônia, Bahia, 
Roraima, Mato Grosso, Amapá, Tocantins e 
Maranhão. 
(D) Piauí, Amazonas, Rondônia, Roraima, 
Pará, Mato Grosso do Sul, Amapá, Sergipe e 
Maranhão. 
(E) Acre, Amazonas, Minas Gerais, Roraima, 
Pará, Mato Grosso, Amapá, Tocantins e 
Pernambuco. 

QUESTÃO 10 
 
Guerra comercial entre Estados Unidos e 
China - O Fundo Monetário Internacional 
(FMI), a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e até 
mesmo os serviços econômicos da ONU 
coincidem em afirmar que a guerra comercial 
entre as duas maiores economias do mundo – 
que são responsáveis por um terço do 
comércio mundial – vai prejudicar 
consumidores, empresas e, mais tarde, o 
crescimento econômico global. 
 
A guerra comercial entre os Estados Unidos e 
a China ocorre devido 
 
(A) ao bloqueio da entrada de produtos 
americanos na China. 
(B) aos investimentos chineses na principal 
bolsa de valores americana.  
(C) às barreiras alfandegárias relacionadas 
aos produtos chineses e americanos. 
(D) aos altos impostos cobrados sobre os 
produtos chineses nos Estados Unidos. 
(E) à internet de quinta geração ou 5G, 
desenvolvida pela empresa chinesa Huawei. 
 
QUESTÃO 11 
 
O aniversário do município de União da Vitória 
é comemorado no dia 
 
(A) 27 de abril. 
(B) 21 de maio. 
(C) 27 de maio. 
(D) 27 de março. 
(E) 21 de março. 
 
QUESTÃO 12 
 
O clima do município de União da Vitória é 
 

(A) equatorial úmido. 
(B) tropical superúmido. 
(C) tropical úmido mesotérmico. 
(D) subtropical úmido mesotérmico. 
(E) temperado úmido mesotérmico. 
 
QUESTÃO 13 
 
Em relação ao estado do Paraná, o município 
de União da Vitória fica no terceiro planalto 
paranaense, também conhecido como: 
 
(A) Planalto de Porto União da Vitória. 
(B) Planalto de Ponta Grossa. 
(C) Planalto de Guarapuava. 
(D) Planalto de Curitiba. 
(E) Planalto de Maringá. 

https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/3-temas-e-o-documento-final-do-encontro-dos-7-paises-mais-desenvolvidos-do-mundo/
https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/3-temas-e-o-documento-final-do-encontro-dos-7-paises-mais-desenvolvidos-do-mundo/
https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/3-temas-e-o-documento-final-do-encontro-dos-7-paises-mais-desenvolvidos-do-mundo/
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QUESTÃO 14 

De acordo com o Art. 5º da Constituição 
Federal, todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade.  

Assinale a alternativa incorreta referente aos 
termos do Art. 5º. 

(A) A garantia do direito de propriedade é de 
soberania do Estado.  
(B) É livre a manifestação do pensamento, 
sendo vedado o anonimato.  
(C) Homens e mulheres são iguais em direitos 
e obrigações, nos termos desta Constituição. 
(D) É assegurado a todos o acesso à 
informação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional. 
(E) É livre a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura 
ou licença.  

QUESTÃO 15 

A Lei Nº 12.519, de 10 de novembro de 2011, 
institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência 

Negra. O dia que simboliza essa lei é 

(A) 02 de novembro. 
(B) 15 de novembro. 
(C) 20 de novembro. 
(D) 7 de setembro.  
(E) 13 de maio. 

PROVA PARTE II 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 16 
 
A 8ª Conferência Nacional de Saúde 
considerou que o Sistema Nacional de Saúde 
deverá ser regido por diferentes princípios. 
 

No que concerne à organização dos serviços, 
estabelece. 
 
(A) Integralização das ações, superando a 
dicotomia preventivo-curativa. 
(B) Capacitação e reciclagem permanente 
dos profissionais. 
(C) Direito de acompanhamento a doentes 
internados. 
(D) Equidade em relação ao acesso. 
(E) Estabilidade no emprego. 

QUESTÃO 17 
 
Com o objetivo de reduzir a incidência de 
doenças evitáveis por imunização, busca-se 
ampliar a cobertura vacinal na faixa etária mais 
suscetível, por meio de algumas estratégias, 
como:  
 
(A) Notificação facultativa. 
(B) Combate à desnutrição. 
(C) Notificação compulsória 
(D) Incentivo ao aleitamento materno. 
(E) Aproveitamento de oportunidades de 
visita ao serviço de saúde. 

 
QUESTÃO 18 
 
Uma criança de 15 meses deu entrada na 
Unidade de Saúde do município de União da 
Vitória acompanhada de sua mãe que relata a 
enfermeira que a criança está há dois dias com 
febre e manchas avermelhadas pelo corpo, 
está apática, sonolenta, apresenta vômitos, 
recusa alimentar e amolecimento das fezes.  
 
De acordo com o relato da mãe e mediante os 
sinais e sintomas apresentados pela criança, 
como a enfermeira dispensou os primeiros 
cuidados a criança? 
 
(A) Verificou a pressão arterial, o peso e 
estatura e passou uma sonda nasogástrica 
tamanho 12. 
(B) Verificou peso e estatura, verificou 
enchimento capilar, ofertou alimentação e 
realizou prova do laço. 
(C) Verificou a temperatura, a frequência 
cardíaca periférica, a frequência respiratória, a 
pressão arterial e avaliou a dor através da 
escala analógica de dor. 
(D)  Verificou o peso e a estatura, ofertou 
alimentação e puncionou acesso venoso 
periférico calibroso com boa permeabilidade e 
deu início a terapia parenteral. 
(E) Verificou a pressão arterial, a frequência 
cardíaca apical, frequência respiratória, a 
temperatura, o enchimento capilar e realizou a 
prova do laço. 
 
QUESTÃO 19 
 
De acordo com o Programa de Assistência 
Integral à Saúde da Mulher (PAISM), criado no 
ano de 1984, incorporou como princípios e 
diretrizes as propostas de descentralização, 
hierarquização e regionalização dos serviços, 
bem como a integralidade e a equidade da 
atenção, num período em que, paralelamente, 
no âmbito do Movimento Sanitário, se 
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concebia o arcabouço conceitual que 
embasaria a formulação do Sistema Único de 
Saúde (SUS).  
 
Com base no PAISM as atividades são 
preconizadas da seguinte forma: 
 
(A) Assistência ginecológica, assistência 
obstétrica e assistência à terceira idade. 
(B) Assistência na adolescência, 
planejamento familiar e assistência ao parto. 
(C) Assistência clínica e cirúrgica, assistência 
obstétrica e assistência ao puerpério imediato. 
(D) Assistência ao ciclo gravídico puerperal, 
assistência ao recém-nato e assistência 
mental. 
(E) Assistência clínica ginecológica, 
assistência ao pré-natal e assistência ao parto 
e ao puerpério. 
 
QUESTÃO 20 
 
De acordo com as orientações da Organização 
Mundial da Saúde, a vacina BCG-ID deve ser 
administrada na região do músculo: 
 
(A) Glúteo direito. 
(B) Deltóide direito. 
(C) Deltóide esquerdo. 
(D) Vasto lateral da coxa esquerda. 
(E) Ventro glúteo direito (glúteo médio). 
 
QUESTÃO 21 
 
De acordo com o Programa de Assistência 
Integral da Saúde do Adolescente, o método 
contraceptivo indicado para essa faixa etária é: 
 
(A) DIU. 
(B) Preservativo. 
(C) Ogino-Knaus. 
(D) Anticoncepcional hormonal oral. 
(E) Anticoncepcional hormonal injetável. 
 
QUESTÃO 22 
 
Durante a consulta de enfermagem no pré-
natal de baixo risco na Unidade de Saúde, a 
enfermeira realizou o exame físico obstétrico e 
buscou identificar pela inspeção e palpação do 
abdome materno a relação feto-pélvico.  
 
Com base no exame realizado pela enfermeira 
relacione as colunas: 
 
I – Atitude fetal . 
II – Situação fetal 
III – Apresentação fetal. 
  

(    ) Indica a relação do eixo longitudinal do 
feto com o eixo materno, ou seja, se o feto está 
posicionado longitudinal ou transversalmente. 
(   ) Indica qual parte do corpo do feto se 
apresenta primeiro na pelve materna, ou seja, 
anterior, posterior, pélvica ou transversa. 
(     ) Indica a relação entre as partes do feto, 
ou seja, a posição que ele assume no 
ambiente intrauterino. 
 
Está correto em: 
 
(A) I, II e III. 
(B) III, I e II. 
(C) III, II e I. 
(D) II, I e III. 
(E) II, III e I. 
 
QUESTÃO 23 
 
Uma das medidas para prevenção de 
gastroenterites causadas por rotavírus dos 
sorotipos G1 em crianças menores de 01 ano 
de idade é a vacinação. Embora a vacina 
contra rotavírus seja monovalente, oferece 
proteção cruzada contra outros sorotipos de 
rotavírus que não sejam G1 (G2, G3, G4, G9).  
 
Sobre a vacinação, o esquema e a via de 
administração é: 
 
(A) A vacinação é composta por duas doses 
com administração via intramuscular, sendo 
duas doses, a primeira aos 02 meses e a 
segunda aos 04 meses de idade com intervalo 
mínimo de 30 dias entre as doses. 
(B) A vacinação é composta por duas doses 
exclusivamente por via oral, sendo a primeira 
aos 02 meses e a segunda aos 04 meses de 
idade com intervalo mínimo de 30 dias entre 
as doses. 
(C) A vacinação é composta por dose única 
exclusivamente por via oral, sendo 
administrada aos 02 meses de idade. 
(D) A vacinação é composta por duas doses 
com administração intramuscular, sendo a 
primeira aos 02 meses e a segunda aos 06 
meses de idade com intervalo de 60 dias 
entre as doses. 
 
QUESTÃO 24 
 
Em Unidade Básica de Saúde da área central 
do município de União da Vitória, o enfermeiro 
recebeu uma criança trazida pela mãe para 
consulta pediátrica. O enfermeiro, após 
avaliação, interpretou que a criança 
apresentava “desidratação moderada, 
também chamada de desidratação de 2º grau” 
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por que associou os sinais e sintomas 
baseando-se em: 
 
(A) Perda de peso corporal cerca de 10% e 
pulso taquicárdico. 
(B) Mucosas extremamente seca e perda de 
peso corporal de 5%. 
(C) Perda de peso corporal entre 20 a 30% e 
turgor pastoso. 
(D) Criança comatosa e oligúria. 
(E) Anúria e taquicardia. 
 
QUESTÃO 25 
 
A Consulta de Enfermagem é uma atividade 
privativa do Enfermeiro e utiliza componentes 
do método científico para identificar situações 
de saúde/doença, prescrever e implementar 
medidas de Enfermagem que contribuam para 
a promoção, prevenção, proteção da saúde, 
recuperação e reabilitação do indivíduo, 
família e comunidade. Pela Resolução do 
Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 
nº 159/1993, revogada pela Resolução 
COFEN 544/2017, a consulta de enfermagem 
compõem-se de:  
 
(A) Histórico de enfermagem, exame físico, 
planejamento de enfermagem, diagnóstico de 
enfermagem, planejamento de enfermagem e 
avaliação de enfermagem. 
(B) Histórico de enfermagem, diagnóstico de 
enfermagem, planejamento de enfermagem, 
incorporação e implementação de 
enfermagem.  
(C) Histórico de enfermagem, exame físico, 
diagnóstico de enfermagem, planejamento de 
enfermagem, implementação.  
(D) Histórico de enfermagem, diagnóstico de 
enfermagem, planejamento de enfermagem e 
avaliação de enfermagem e implementação. 
(E) Histórico de enfermagem, exame físico, 
diagnóstico de enfermagem, prescrição e 
implementação da assistência e evolução de 
enfermagem.  
 
QUESTÃO 26 
 
Um dos exames de rotina recomendados 
durante o pré-natal é o FTA-ABS ou CMIA 
(testes treponêmicos) que devem ser 
realizados nos três trimestres de gestação (um 
teste em cada trimestre).  
 
Sobre o FTA-ABS, a Linha Guia Mãe 
Paranaense (2018) traz que: 
 
(A) São testes que devem ser realizados para 
confirmação de resultados reagentes do teste 

rápido e de VDRL ou, ainda, podem substituir 
o teste rápido. 
(B) São testes realizados em caso de IgG e 
IgM reagentes para toxoplasmose, 
preferencialmente na mesma amostra de 
sangue da 1ª coleta e antes da 16ª semana de 
gestação. 
(C) São testes realizados se a mãe tiver fator 
Rh negativo, preferencialmente deverá ser 
realizado até a 16ª semana gestacional. 
(D) Testes realizados para detecção de 
Tuberculose para gestante HIV positivo. 
(E) Testes sanguíneos que tem como objetivo 
detectar, prevenir e tratar doenças como a 
Anemia Falciforme e a Talassemia Major nas 
gestantes. 
 
QUESTÃO 27 
 
Na Unidade de Pronto Atendimento, o 
enfermeiro atendeu um adulto, sexo 
masculino, diabético, com alteração de estado 
mental. Ao realizar o hemoglicoteste (HGT) o 
resultado foi de 350 mg/dl.  Entre as várias 
condutas adotadas para atender o paciente, 
estava a administração de Insulina Regular 30 
UI SC, medicação prescrita após a avaliação 
médica. Enquanto o enfermeiro prestava os 
cuidados emergenciais, o técnico em 
enfermagem solicitou ajuda dizendo que o 
frasco de Insulina era de 100 UI/ml, porém, na 
unidade, não havia seringas de insulina.  
 
O enfermeiro, prontamente orientou o técnico 
usar seringa de 3 ml e administrar: 
 
(A) 0,3 ml. 
(B) 0,4 ml. 
(C) 0,5 ml. 
(D) 0,1 ml. 
(E) 0,6 ml. 
 
QUESTÃO 28 
 
Após ter recebido alta hospitalar, Janete, leva 
sua filha de 8 anos a Unidade Básica de Saúde 
próxima de sua residência para administração 
de medicamentos. Ao ler a receita médica, a 
enfermeira verifica que está prescrito 
Penicilina Cristalina 300.000 UI endovenosa 1 
vez ao dia, durante 10 dias. Após a leitura da 
prescrição, a enfermeira acomoda Janete e 
sua filha na sala de medicamentos e dirige-se 
ao Posto de Enfermagem para preparar a 
medicação. Verifica que há disponível frascos 
ampolas de Penicilina Cristalina de 5.000.000 
UI e o diluente é de 8 ml.  
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Quantos mls a enfermeira administrou na filha 
de Janete? 
 
(A) 0,3 ml. 
(B) 0,6 ml. 
(C) 0,4 ml. 
(D) 0,5 ml. 
(E) 0,48 ml. 
 
QUESTÃO 29 
 
O estoma intestinal é a abertura artificial 
temporária ou permanente de segmento cólico 
ou ileal na parede abdominal, com a função de 
desviar o conteúdo fecal para o meio externo. 
Com relação às colostomias, dependendo do 
local do segmento intestinal, as fezes podem 
apresentar características e frequências 
diferentes. Correlacione à coluna da direita à 
da esquerda de acordo com o segmento 
intestinal do estomia e a característica das 
fezes: 

I – Colostomia 
Ascendente 

( ) As fezes são líquidas 
ou semilíquidas 

II – Colostomia 
Transversa 

(    ) permite a saída de 
urina e fezes pelo 
mesmo estoma 

III – Colostomia 
descendente 

(  ) As fezes são de 
pastosas à sólidas  

IV – Colostomia 
sigmóide 

(  ) As fezes são de 
semilíquidas a pastosas 

V – Colostomia 
úmida em alça 

(  ) As fezes são de 
firmes à sólidas 

 
A resposta que indica a sequência correta é: 
 
(A) I, III, IV, II, I. 
(B) I, V III, II, IV. 
(C) II, I, III, IV, V. 
(D) I, II, III, IV, V. 
(E) IV, II, III, I, V. 
 
QUESTÃO 30 
 
Segundo a regra de Naegele, preconizado 
pelo Ministério da Saúde, a data provável de 
parto de uma gestante (GI P0) que teve a data 
da última menstruação em 27/06/2019 é: 
 
(A) 05/04/2020. 
(B) 04/04/2020. 
(C) 07/04/2020. 
(D) 04/03/2020. 
(E) 07/03/2020. 
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