
DIRETORIA DE CONCURSO VESTIBULAR 
 
 

EDITAL Nº 031/2010-DCV 
 
 

CADERNOS DE PROVAS DE CONHECIMENTOS 
DO NÍVEL MÉDIO DO CONCURSO PÚBLICO NA 
MODALIDADE DE CADASTRO DE RESERVA 
PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS PÚBLICOS 
DOS REGIMES JURÍDICOS ESTATUTÁRIO E 
CELETISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CONGONHINHAS, ESTADO DO PARANÁ. 

 
 

O Diretor de Concurso Vestibular da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná - UNIOESTE, no uso das suas atribuições estatutárias e regimentais e 
considerando o Edital 001/2010-PMCONG, de 9 de março de 2010, e a seção 3.4 
“Sobre os Gabaritos das Provas e os Recursos”, artigos de 51 a 54 e respectivos 
parágrafos, sobre gabaritos de provas e recursos contra gabaritos provisórios, 

 
 
TORNA PÚBLICO: 

 
 

Os cadernos das Provas de Conhecimentos do Nível Médio do Concurso 
Público na Modalidade de Cadastro de Reserva para Provimento de Empregos Públicos do 
Regime Jurídico Estatutário e do Regime Jurídico Celetista da Prefeitura do Município de 
Congonhinhas, do Estado do Paraná, conforme Anexo Único deste Edital. 

 
DISPOSIÇÕES: 

 
 

Art. 1º Ficam publicados os cadernos das Provas de Conhecimentos do Nível 
Médio do Concurso Público na Modalidade de Cadastro de Reserva para Provimento de 
Empregos Públicos do Regime Jurídico Estatutário e do Regime Jurídico Celetista da 
Prefeitura do Município de Congonhinhas, do Estado do Paraná. 
 

Art. 2º Os candidatos que tenham julgado constatar irregularidades no tocante a 
questões das provas poderão utilizá-los para fundamentar o recurso que impetrarem. 
 
 

Publique-se. 
 

Cascavel, 18 de abril de 2010. 



 
 
 

JOÃO CARLOS CATTELAN 
Diretor de Concurso Vestibular 

 
 
 
 

CÉLIO DA SILVA CORREA 
Presidente da Comissão Especial de Concurso 

 
 

Nós, abaixo-assinados, presenciamos a abertura dos Gabaritos Provisórios 
do concurso público da Prefeitura de Congonhinhas, no dia 18 de abril de 2010, e 
declaramos que o recipiente dos mesmos estava intacto e inviolado. 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
NOME: _________________________ RG: __/____/____/__ ASSINATURA: _________ 
 
 
NOME: _________________________ RG: __/____/____/__ ASSINATURA: _________ 
 
 
NOME: _________________________ RG: __/____/____/__ ASSINATURA: _________ 
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ESTE ANEXO ESTÁ COMPOSTO ASSIM:

1 – NÍVEL MÉDIO 

A) QUESTÕES DE 1 A 10: Língua Portuguesa
B) QUESTÕES DE 11 A 20: Conhecimentos Gerais
C) QUESTÕES DE 21 A 30: Atualidades
D) QUESTÕES DE 31 A 50: Conhecimentos Específicos 

     As últimas 20 questões estão colocadas obedecendo à 
ordem numérica dos cargos.

NÍVEL MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA

SP proíbe cigarros em ambientes fechados de uso coletivo

No dia 7 de agosto, o Estado de São Paulo dará um importante passo em defesa da saúde pública. 
Com a entrada em vigor da nova legislação antifumo, fica proibido fumar em ambientes fechados de uso 
coletivo  como  bares,  restaurantes,  casas  noturnas  e  outros  estabelecimentos  comerciais.  Mesmo  os 
fumódromos  em  ambientes  de  trabalho  e  as  áreas  reservadas  para  fumantes  em  restaurantes  ficam 
proibidas. A nova legislação estabelece ambientes 100% livres do tabaco.

A medida acompanha uma tendência internacional de restrição ao fumo, já adotada em cidades 
como Nova York, Londres, Paris e Buenos Aires. Inúmeros estudos realizados comprovaram os males do 
cigarro não apenas para quem fuma, mas também para aqueles que se veem expostos à fumaça do cigarro. 
É principalmente  a saúde do fumante  passivo que a nova lei  busca proteger.  Segundo dados da OMS 
(Organização Mundial de Saúde), o fumo passivo é a terceira maior causa de mortes evitáveis no mundo.

A nova lei restringe, mas não proíbe o ato de fumar. O cigarro continua autorizado dentro das 
residências, das vias públicas e em áreas ao ar livre. Estádios de futebol também estão liberados, assim 
como quartos de hotéis  e pousadas, desde que estejam ocupados por hóspedes.  A responsabilidade por 
garantir que os ambientes estejam livres de tabaco será dos proprietários dos estabelecimentos. Os fumantes 
não serão alvo da fiscalização.

Para  evitar  punições,  os  responsáveis  pelos  estabelecimentos  devem adotar  algumas  medidas. 
Entre elas, a fixação de cartazes alertando sobre a proibição, e a retirada dos cinzeiros das mesas de bares e 
restaurantes como forma de desestimular que cigarros sejam acesos. Devem, também, orientar seus clientes 
sobre a nova lei e pedir para que não fumem. Caso alguém se recuse a apagar o cigarro, a presença da 
polícia poderá ser solicitada.

Em caso de desrespeito à lei,  o estabelecimento receberá multa,  que será dobrada em caso de 
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reincidência. Se o estabelecimento for flagrado uma terceira vez, será interditado por 48 horas. E, em caso 
de nova reincidência, a interdição será de 30 dias.

Ao proibir que se fume em ambientes fechados de uso coletivo, a lei antifumo estabelece uma 
mudança de comportamento com reflexos diretos  na  saúde pública.  Mudança que será  estimulada por 
campanhas educativas e fiscalizada pelo poder público. E que terá na colaboração da população uma de 
suas principais armas.

http://www.leiantifumo.sp.gov.br/lei.php, em 1 de dezembro de 2009.

1. Segundo o texto, NÃO podemos afirmar que

A. as campanhas educativas contarão com a adesão da população como uma de suas mais importantes 
estratégias.

B. a lei antifumo é uma lei inovadora, que surge no Brasil, e será adotada por outras cidades: Nova 
York, Londres, Paris e Buenos Aires.

C. se um estabelecimento for flagrado uma terceira vez desrespeitando a lei, será interditado por 48h.. 
Se houver reincidência, o fechamento será de um mês.

D. o cigarro não agride somente a saúde do fumante, mas também àqueles que inalam a fumaça, sem, 
necessariamente, acender o cigarro.

E. a lei antifumo é uma forma de proteger a população e estabelece uma mudança de paradigma.

2. Pode-se afirmar que a ideia central do terceiro parágrafo é:

A. Fumar em estádios de futebol está liberado.

B. Os fumantes não serão alvo da fiscalização.

C. A nova lei restringe, mas não proíbe o ato de fumar.

D. A responsabilidade por garantir que os ambientes estejam livres de tabaco será dos proprietários dos 
estabelecimentos.

E. O cigarro continua autorizado dentro das residências.

3. O período que inicia com Mesmo os fumódromos, no primeiro parágrafo, sugere

A. que  fumódromos  e  áreas  reservadas  para  fumantes  em restaurantes  ou  empresas  seriam lugares 
indicados para fumar, apesar da lei.

B. que em ambientes de trabalho ou restaurantes, as áreas reservadas não sofrem intervenção da lei.

C. que as áreas reservadas para os fumantes em restaurantes devem ser adaptadas para que se possa 
fumar.

D. a possibilidade de exceção, em relação aos ambientes (casas noturnas, restaurantes, entre outros) em 
que se restringem fumar mesmo depois da lei.

E. que ainda que os fumódromos e áreas reservadas pudessem ser locais mais indicados para se fumar, 
eles também sofrem intervenção da lei.

4.O quarto parágrafo é dirigido, especialmente, aos donos de estabelecimentos comerciais. NÃO cabe a 
eles, segundo o texto,

A. pedir para que não se fume.

B. fixar cartazes e retirar cinzeiros.

C. orientar os clientes sobre a lei antifumo.

D. apagar o cigarro de quem esteja fumando.
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E. acionar a polícia em caso de descumprimento à lei.

5. Em Caso alguém se recuse (...), final do quarto parágrafo, tem o mesmo valor que

A. Queixaram-se do excesso de sal na comida.

B. Eles se foram mais depressa do que eu esperava.

C. Necessita-se de voluntários para o hospital universitário.

D. Alugam-se casas com piscinas e apartamentos com grandes sacadas.

E. Só libero a sua compra se você me mostrar o comprovante do pagamento.

6. Ambientes fechados no título do texto sugere

A. áreas de difícil acesso.

B. locais destituídos de pessoas.

C. recintos sem circulação de ar.

D. ambientes privados e de acesso restrito.

E. espaços nos quais não há quaisquer tipos de atividades.

7. O fumo passivo é a terceira maior causa de mortes. NÃO se pode afirmar sobre o fumante passivo que

A. não opera uma escolha.

B. exerce ação sobre os outros.

C. é aquele que fuma por tabela.

D. não pratica a ação, mas sofre.

E. sofre ou é objeto de uma ação.

8. Campanhas educativas, no último parágrafo, NÃO se refere às maneiras pelas quais

A. as leis são divulgadas em nosso país, sobretudo as mais polêmicas.

B. também o governo através dos meios variados de comunicação divulga seus interesses.

C.  processos de persuasão para a adoção, no caso da lei antifumo, de um princípio ou medida política.

D. o governo  pretende  divulgar  através  de  anúncios  veiculados na televisão,  rádio,  outdoor,  enfim, 
meios variados para tornar público a lei antifumo.

E. anúncios em revistas,  banners, internet pode ajudar na divulgação da lei e consequentemente nas 
mudanças de comportamento em relação ao hábito de fumar.

9.Em Os fumantes não serão alvo da fiscalização, um dos efeitos de sentido, nessa oração, diz respeito à 
relação entre o fumante, propriamente dito, e o seu direito de fumar. Qual das alternativas abaixo NÃO 
retoma a mesma ideia?

A. A nova lei restringe, mas não proíbe o ato de fumar.

B. O cigarro continua autorizado dentro das residências.

C. Fica proibido fumar em ambientes fechados de uso coletivo.

D. Em caso de desrespeito à lei, o estabelecimento receberá multa.

E. Quartos de pousadas estão liberadas, desde que estejam ocupados por hóspedes.
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10. Pode-se, a partir da leitura do texto, concluir que a campanha antifumo se preocupa também com

A. a qualidade do ar.

B. a venda de cigarros e charutos.

C. os planos privados de saúde dos cidadãos.

D. a baixa frequência nos restaurantes após a lei antifumo.

E. o gasto que o governo tem com todos os tipos de remédios.

CONHECIMENTOS GERAIS

11.  Sobre  o  debate  internacional  relacionado  ao  meio  ambiente  e  às  mudanças  climáticas,  assinale  a 
alternativa abaixo que NÃO diz respeito às negociações realizadas pelos governos no âmbito das Nações 
Unidas (ONU) e da Agenda 21.

A. Para reconhecer o problema climático, da irradiação nuclear e das milhares de vítimas diretas e 
indiretas (novas gerações) que as bombas atômicas provocaram nas regiões em torno das cidades de 
Hiroshima e de Nagasaki, no Japão, em 1997, o governo dos Estados Unidos propôs a assinatura do 
Protocolo de Kyoto para evitar a proliferação e o uso de armas nucleares.

B. A Eco-92, Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada na 
cidade do Rio de Janeiro em 1992,  foi  um dos eventos  internacionais que colocou em pauta  a 
Agenda 21.

C. Tendo em vista  que a  energia  de  origem fóssil  continua sendo a  base  da economia  mundial,  a 
emissão de CO2 vem a ser  um dos principais  poluentes  que interfere nas  mudanças climáticas, 
principalmente pelo efeito que produz na camada de ozônio. 

D. O governo dos Estados Unidos não assinou o Protocolo de Kyoto, pois não aceitava submeter o 
crescimento econômico do país, diante da possibilidade de ser estabelecido um índice de redução da 
emissão de CO2 para a maior potência mundial.

E. A problemática  do  meio  ambiente  implica  numa  revisão  da  relação  entre  os  países  no  âmbito 
internacional, seja na base do direito e da soberania dos próprios Estados Nacionais entre si, quanto 
na relação entre o direito privado e o direito coletivo na esfera nacional e supranacional.

12. Sobre a realidade do Brasil durante o período da Ditadura Militar (1964-1985), assinale a alternativa 
INCORRETA.

A. Os governos militares adotaram uma política econômica de abertura ao capital internacional e de 
financiamento externo.

B. Durante  este  período foram adotadas  as  reformas  de  bases  (a  exemplo  da  reforma  agrária  que 
possibilitou ao país um aumento significativo nas  exportações agrícolas),  para  derrotar  as  Ligas 
Camponesas.

C. Através do Ato Institucional no. 2, de 1965, foi estabelecido o bipartidarismo, sendo criada a Aliança 
Nacional Renovadora (ARENA), base do governo, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), 
considerado como a oposição oficial.

D. O  “milagre  brasileiro”  esteve  inserido  num  contexto  de  crise  econômica  e  da  acentuação  da 
repressão aos movimentos populares, ao movimento estudantil e às organizações de esquerda.

E. Apesar da definição de que o país passava por uma ditadura dos militares e de que o Estado Maior 
era  formado  pelas  3  Forças  Armadas  (Exército,  Marinha  e  Aeronáutica),  muitos  empresários, 
latifundiários  e civis,  bem como os  setores  conservadores  da  igreja  católica  e  cidadãos comuns 
apoiaram e/ou mesmo participaram daquele governo.
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13. Dos itens abaixo, assinale a alternativa que NÃO está em consonância com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), Lei no. 8.069, de 13/07/1990.

A. Tratando-se de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro, os brasileiros residentes no 
exterior terão preferência aos estrangeiros.

B. Salvo na condição de aprendiz, é proibido qualquer trabalho contratual a menores de quatorze anos 
de idade.

C. Para os casos de guarda, tutela ou adoção de família substitutiva de maiores de 12 (doze) anos, é 
necessário seu consentimento que deve ser colhido em audiência.

D. O Estatuto da Criança e do Adolescente, sem exceção, não pode ser aplicado a maiores que tenham 
de 18 (dezoito) a 21 (vinte e um) anos.

E. Os  membros  do  Conselho  Tutelar  são  eleitos  no  âmbito  do  município  e  os  candidatos  devem 
comprovar idoneidade moral, ter mais de 21 (vinte e um) anos e residir no município.

14. Sobre a formação do estado do Paraná, é correto afirmar que

A. no início da colonização ibérica a região do Guairá pertencia aos espanhóis, porém, por interesse dos 
bandeirantes  paulistas,  através  do Tratado de Madrid,  firmado entre  as coroas  de Portugal  e da 
Espanha no ano de 1750, este território foi negociado com a região da Colônia de Sacramento. A 
partir deste tratado o Guairá passou para o domínio português e os bandeirantes passaram a ter livre 
acesso à mão-de-obra indígena.

B. a  Questão de Palmas,  ocorrida  no final  do século 19,  envolveu uma disputa  territorial  entre os 
estados de Santa Catarina e do Paraná. Para evitar um conflito armado entre os estados, o presidente 
Floriano Peixoto indicou como árbitro o Barão do Rio Branco, que deu ganho de causa ao Paraná. 
Com isto a região entre o Rio Iguaçu e Palmas foi incorporada ao território paranaense.

C. a  revolta  de  Porecatu,  ocorrida  em  1950-1951,  foi  um  movimento  de  resistência  armada  dos 
posseiros contra grandes fazendeiros e companhias de colonização que queriam grilar aquelas terras. 
A participação do partido comunista foi importante na organização dos camponeses que obtiveram, 
por parte do Estado, o reconhecimento de suas terras.

D. até meados do século 20 os obrageros argentinos exploravam a madeira e a erva-mate na região do 
Sudoeste do Paraná e ainda tinham o interesse de anexá-la à Argentina. Esta situação só foi resolvida 
definitivamente em 1957, com a revolta dos Colonos no Sudoeste.

E. antes da expansão do café para o Norte do Paraná, originária de São Paulo, esta região foi marcada 
pelo tropeirismo que vinha do Mato Grosso, passava pelos Campos Gerais com destino à Sorocaba.

15. Com relação à história política do Brasil após a Nova República, iniciada em 1985, é correto afirmar 
que 

A. a  Emenda  Dante  de  Oliveira,  aprovada  no  Congresso  Nacional,  garantiu  a  eleição  direta  para 
presidente, além dos governadores e prefeitos das áreas de segurança nacional.

B. na  eleição  para  presidente  em 1989,  Fernando Collor  de  Mello,  do  PRN,  disputou  e  venceu  o 
Segundo Turno contra o candidato Leonel Brizola, do PDT, tendo sido o primeiro presidente eleito 
através de voto direto na Nova República. 

C. durante  a  Assembléia  Nacional  Constituinte  foi  formado  o  “Centrão”,  bloco  de  partidos  e 
parlamentares  de  direita,  que  garantiu  a  aprovação  das  reformas  constitucionais  com  caráter 
neoliberal, voltadas à privatização das empresas estatais, à adoção do Plano Real, à reeleição e à 
reforma da previdência e da seguridade social.

D. durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi implantado o Plano Real 
que deu estabilidade monetária à nova moeda e a autonomia ao Banco Central.

E. diferentemente de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) que foi reeleito em 1998 no Primeiro Turno, 
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em 2006 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve que disputar a reeleição no Segundo Turno 
contra o candidato Geraldo Alckmin (PSDB).

16. Sobre a relação entre o Brasil e a América Latina e a formação do Mercado Comum do Sul (Mercosul), 
assinale a alternativa INCORRETA.

A. O Tratado de Assunção, assinado em 1991, constituiu-se no principal  marco normativo que deu 
origem ao  Mercosul  e  incluiu  formalmente  o  Paraguai  e  o  Uruguai  como estados-membros  do 
projeto de integração no Cone Sul.

B. Com o projeto de criação de Área de Livre Comércio das Américas (Alca), lançado em Miami no 
ano de 1994, o governo norte-americano pretendia, fundamentalmente, ampliar o acordo que fez 
com o México e com o Canadá, para a América Latina, a exceção de Cuba, mantendo somente a 
perspectiva de livre comércio.

C. Durante  o  Governo  Lula  a  política  externa  brasileira  orientada  para  a  América  Latina  retomou 
elementos de reciprocidade e da preferência pela inserção na América do Sul. Além da ampliação 
dos  estados-membros  do  Mercosul,  o  Brasil  participa  da  iniciativa  da  União  das  Nações  Sul-
Americanas (Unasul).

D. Mesmo sendo a maior economia do Cone Sul e da América Latina, o Brasil apresenta problemas de 
integração física mesmo com os países da América do Sul que têm fronteira territorial.

E. Mesmo que seja possível estabelecer que o início da formação dos blocos econômicos regionais no 
Cone Sul se deu com a assinatura da Declaração de Iguaçu, em 1985, o Mercosul avançou muito e 
hoje pode ser comparado com a Comunidade Econômica Européia, pois não existem barreiras para a 
circulação das pessoas e dos trabalhadores entre os países-membros.

17. Sobre a formação da sociedade ocidental moderna é correto afirmar que

A. o  renascimento  foi  marcado  pelo  desenvolvimento  das  ciências  e  das  artes  que  produziu  a 
racionalidade teórico-metodológica que instrumentalizou o domínio sobre a natureza.

B. Leonardo da Vinci foi um dos grandes cientistas do renascimento, tendo inventado as caravelas que 
possibilitaram a expansão marítima européia.

C. Willian Shakespeare foi um dos principais literatos do renascimento e escreveu a obra Fausto.

D. depois da derrota que os exércitos espanhóis sofreram na guerra contra os mouros pela conquista do 
Emirado  de  Granada,  no  norte  da  África,  os  reis  católicos  passaram a  financiar  as  viagens  de 
descoberta de um novo caminho para as Índias. 

E. o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1500 pelos reis de Portugal e Espanha, deu aos portugueses o 
domínio territorial da costa brasileira descoberta naquele ano.

18. Durante o longo século XX a humanidade vivenciou vários acontecimentos e mudanças históricas e 
sociais. Assinale o fato e/ou mudança que NÃO fez parte do período de 1900 a 1950.

A. A Semana da Arte Moderna realizada no Brasil.

B. O quebra da bolsa de valores de Nova York, que resultou numa crise econômica sem precedente.

C. O surgimento de regimes totalitários.

D. A vitória da revolução cubana.

E. A guerra do Chaco que envolveu disputas territoriais entre o Paraguai e a Bolívia.

19.  Com relação à  afirmação dos  direitos  do homem e do  cidadão e  à  atuação do  Estado  no mundo 
moderno e contemporâneo, assinale a alternativa correta.

A. Durante a revolução francesa as mulheres conquistaram o direito de votar e de ser votadas, todos 
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para os cargos eletivos.

B. Com a vitória do movimento do apartheid, Nelson Mandela, seu principal líder e defensor, foi eleito 
presidente da África do Sul.

C. Por ser um direito do homem, somente o habeas corpus foi mantido como direito jurídico durante o 
último regime militar no Brasil.

D. O princípio da autodeterminação dos povos, no direito internacional, diz respeito à liberdade que 
cada país tem de pretender ampliar o seu domínio e a sua civilização.

E. Durante  o  governo  da  Comuna  de  Paris,  em  1871,  os  trabalhadores  conquistaram  o  direito  à 
educação universal, pública e laica.

20. Tratando-se da formação e da organização da sociedade e do espaço no Brasil, é correto afirmar que

A. o Brasil possui uma economia e uma sociedade moderna, semelhante aos países europeus e com alto 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o que o coloca entre as dez principais economias do 
Ocidente.

B. após a lei da abolição da escravatura, assinada pela Princesa Isabel em 1889, toda forma e tipo de 
trabalho escravo foi definitivamente erradicado no país.

C. o fenômeno da urbanização e da marginalização social não está relacionado ao êxodo rural, mas à 
rápida industrialização que o Brasil  passou a ter  a partir  da revolução de 1930,  com o modelo 
substitutivo de importações que o governo de Getúlio Vargas adotou, e ao crescimento vegetativo da 
população.

D. o agrobusines representa, atualmente, a nova face moderna, tecnificada e produtiva, do latifúndio no 
Brasil e seus resultados são utilizados pelos ruralistas e empresários do agronegócio para afirmar 
que não é necessário realizar a reforma agrária para produzir alimentos baratos no país.

E. os povos das florestas e os descendentes de quilombolas não podem ter direitos específicos sobre 
seus territórios, pois isto coloca em risco a soberania do país e a única solução multirracial é integrá-
los à sociedade nacional.

ATUALIDADES

21.  A II  Cúpula  da  América  Latina  e Caribe para  a  Integração e  Desenvolvimento,  que aconteceu no 
México, em fevereiro de 2010, foi palco para manifestações envolvendo a soberania sobre determinadas 
ilhas localizadas no Atlântico Sul.

Indique o nome das ilhas que são objeto da disputa entre Inglaterra e Argentina:

A. Ilhas Maldivas.

B. Ilhas Geórgia do Sul.

C. Ilhas Falklands ou Malvinas.

D. Arquipélago da Patagônia.

E. Ilhas dos Açores.

22. Em 2007, o governo brasileiro lançou o PAC- Programa de Aceleração do Crescimento. Sobre o PAC, é 
correto afirmar que

A. devido à crise mundial, o principal objetivo do PAC é desenvolver ações para auxiliar bancos que 
estão em dificuldades financeiras.

B. o PAC não prevê investimentos no setor energético.
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C. o PAC não destina recursos para o saneamento, pois isso é atribuição dos municípios.

D. as ações do PAC englobam investimentos em rodovias, infra-estrutura portuária,  energética, entre 
outros.

E. o principal objetivo do PAC é acelerar o crescimento das reservas de dólares do Brasil.

23. Sobre o Pré-Sal é correto afirmar que

A. trata-se de uma importante fonte de sal para ser utilizado na alimentação humana.

B. a exploração do petróleo existente na camada do pré-sal implica diretamente na destruição de áreas 
de florestas na Amazônia.

C. a  chamada  camada  pré-sal  é  uma  faixa  que  se  estende  entre  os  Estados  do  Rio  de  Janeiro  e 
Maranhão.

D. a chamada camada de pré-sal é uma faixa que se estende entre os Estados do Espírito Santo e Santa 
Catarina.

E. o pré-sal é uma importante fonte de biodiesel.

24. A lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Assinale a 
alternativa correta.

A. O Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  não  dispõe  sobre  a  proteção  integral  da  criança  e  do 
adolescente

B. Não é dever da comunidade e da sociedade em geral assegurar a efetivação dos direitos referentes à 
educação das crianças e adolescentes, pois isso é atribuição exclusiva dos municípios.

C. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa de até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

D. A criança e o adolescente não gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
pois isso é prerrogativa para pessoas com idade acima de dezoito anos.

E. Em 2009, esta lei foi substituída pelo estatuto do idoso. 

25. Atualmente o Brasil participa da Missão das Nações Unidas (ONU) para a Estabilização do Haiti. O 
principal objetivo desta missão é

A. procurar vítimas do terremoto que devastou Porto Príncipe, a capital do Haiti.

B. restaurar a ordem no Haiti, após a queda do presidente Jean-Bertrand Aristide.

C. caçar membros da Al-Qaeda

D. estabilizar as relações entre o governo do Haiti e a Republica Dominicana.  

E. estabilizar as relações entre o governo do Haiti e o governo cubano.

26. Sobre o desenvolvimento sustentável é correto afirmar que

A. trata-se de ações que visam unicamente diminuir a derrubada de árvores na Amazônia. 

B. o desenvolvimento sustentável deve ser encarado numa perspectiva multidimensional, que envolva a 
economia, a ecologia e a política ao mesmo tempo. 

C. o desenvolvimento sustentável  consiste na retirada das pessoas que vivem em áreas de proteção 
ambiental.

D. o desenvolvimento sustentável deve ser objeto de ações somente dos países desenvolvidos. 

E. trata-se unicamente de uma imposição dos países membros do G8
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27. Sobre a Biopirataria é correto afirmar que

A. designa o roubo, no rio Amazonas, de cargas de madeira transportadas por navios.

B. trata-se do roubo de medicamentos obtidos a partir de plantas medicinais.

C. engloba unicamente o comércio ilegal de plantas nativas utilizadas para fins medicinais.

D. é o termo que designa apenas o comércio ilegal de animais da fauna brasileira.

E. é a saída ilegal do país de material genético ou subprodutos de plantas e animais.

28. A dengue é, atualmente, um grave problema de saúde pública. Sobre a dengue é correto afirmar que

A. as  condições  do  ambiente  como  calor  e  água  corrente  são  as  únicas  responsáveis  pelo 
desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti no Paraná.

B. no Paraná, em função do clima ameno, o risco de haver uma epidemia de dengue é nulo.

C. em função do aquecimento global, o clima de Curitiba não favorece a proliferação do Aedes aegypti.
D. o Paraná registra casos autóctones de infecção pelo vírus da dengue. 

E. todos os casos registrados de dengue no Paraná são importados, ou seja, adquiridos fora do Estado. 

29.  A Influenza A H1N1 é uma doença que atualmente está infectando pessoas no mundo.  Sobre essa 
doença é correto afirmar que

A. a única forma de contágio é por transfusão de sangue.

B. a doença, conhecida também como gripe suína, é transmitida pela bactéria H1N1.

C. trata-se de uma mutação genética na bactéria H1N1.

D. lavar as mãos com freqüência é uma das formas de diminuir o risco de contrair a doença. 

E. chamada popularmente de gripe suína, a influenza A H1N1 é transmitida unicamente por meio do 
consumo de carne de porco crua. 

30. Sobre os organismos geneticamente modificados é correto afirmar que

A. Paraná foi o primeiro Estado que liberou o cultivo de soja transgênica.

B. no Brasil não há legislação que regula a rotulagem de alimentos produzidos a partir de organismos 
geneticamente modificados.

C. no Brasil, o Ministério da Agricultura é o único órgão responsável pela fiscalização da produção e do 
comércio de alimentos produzidos a partir de organismos geneticamente modificados.

D. os organismos geneticamente modificados são obtidos sem a interferência humana.

E. a ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é um dos órgãos responsáveis pela fiscalização 
do comércio de alimentos produzidos a partir de organismos geneticamente modificados.

AGENTE DE SAÚDE – 7
31. O Senhor Gervásio sofre de Hipertensão Arterial  já faz 10 (dez) anos. Durante este período seguiu 
rigorosamente as orientações do seu médico Dr°. Miguel, e, por isso, manteve os seus níveis pressóricos em 
valores considerados apropriados para a sua condição de saúde. De janeiro para cá, o Senhor Gervásio tem 
se queixado muito de dores de cabeça, tosse seca, desconforto gástrico e a sua pressão arterial passou a 
apresentar níveis elevados com frequência. Quando questionado sobre a medicação ele disse que ela fora 
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substituída, mas garante estar seguindo rigorosamente as orientações do Dr°. Aurélio. Desconfiada de que 
algo errado estava acontecendo a Agente de Saúde Carmen pediu ao usuário que lhe mostrasse a prescrição 
médica.  Durante  a  leitura  do  receituário  Carmen  observou  que  a  posologia  recomendada  era 
manhã/tarde/noite, o que por sua vez estaria deixando o Senhor Gervásio confuso. Assinale a alternativa 
equivalente a posologia prescrita.

A. 01 (um) comprimido de 12 (doze) em 12 (doze) horas. 

B. 01 (uma) drágea a cada 24 (vinte e quatro) horas por 3 (três) dias.

C. 30 (trinta) gotas de 06 (seis) em 06 (seis) horas por 01 (uma) semana.

D. Aplicar o creme no local afetado 04 (quatro) vezes ao dia por 07 (sete) dias. 

E. 01 (um) comprimido ao levantar (07h00min), 01 (um) comprimido a tarde (15h00min) e 01 (um) 
comprimido ao deitar (11h00min).

32.  Que providências  que o Agente  de  Saúde deverá  tomar  quando,  durante  uma visita  domiciliar,  se 
deparar  com um grande  número  de  medicamentos  vencidos.  Aponte  a  alternativa  que  corresponde  a 
maneira correta de descarte deste tipo de produto.

A. Descartar juntamente com lixo reciclável.

B. Recolher e entregar os medicamentos na UBS mais próxima.

C. Jogar no vaso sanitário e puxar a descarga.

D. Enterrar no fundo do quintal.

E. Descartar junto com os resíduos orgânicos.

33. Assinale a alternativa correta sobre os fatores de risco da Hipertensão Arterial.

A. Fatores genéticos, prática de exercícios físicos, regimes rigorosos, condição socioeconômica.

B. Fatores ambientais, consumo de açúcares, ser mulher, ter muitos filhos.

C. Idade, fatores socioeconômicos, obesidade, consumo de sal, álcool e sedentarismo.

D. Praticar exercícios aeróbicos, consumir açúcar e sal, fazer ginástica sem acompanhamento.

E. Ter a pressão arterial  acima de 140 por 90, realizar  controle da P.A. ,  controlar  a circunferência 
abdominal.

34. Alguns medicamentos exigem condições de armazenamento especiais. O desrespeito a tais exigências 
poderá comprometer a  durabilidade do produto,  interferir  na  responsividade do tratamento e agravar o 
estado de saúde do paciente. Um exemplo é a insulina, a mesma deve ser acondicionada em

A. temperatura negativa, ou seja, no compartimento do refrigerador destinado a produtos congelados.

B. na parte superior da porta da geladeira.        

C. na porção inferior do refrigerador, na gaveta destinada as verduras.

D. na segunda prateleira do refrigerador, na sua porção mais interna, fora da caixa de isopor.

E. em qualquer lugar do frigobar, desde que esteja dentro de uma caixa de isopor fechada.

35. Durante as suas atividades corriqueiras,  a Agente de Saúde (AS) Maria visitou um casal de idosos 
aposentados (Manoel e Joana). Ao chegar na residência do referido casal a agente de saúde foi muito bem 
recebida e eles logo a convidaram para entrar. Dona Joana, cozinheira de mão cheia, foi logo preparando 
um café com petiscos para oferecer a Maria. Enquanto saboreava o lanche a AS aproveitou para realizar a 
entrevista e preencher o cadastro do simpático casal. Dentre os questionamentos realizados, um deles fez 
referência ao local onde os medicamentos eram armazenados. Seu Manoel prontamente apontou o gaveteiro 
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ao  lado  do  fogão.  Com relação  ao  armazenamento  domiciliar  de  medicamentos  assinale  a  alternativa 
correta.

A. Guardar  os  medicamentos  no  gaveteiro  ao  lado  do  fogão  contribui  para  o  cumprimento  do 
tratamento, uma vez que os idosos passam a maior parte do seu tempo na cozinha.

B. O casal utiliza prótese móvel e por isso realiza a higienização oral com maior frequência, por tanto o 
armário do banheiro é considerado um local apropriado.

C. Os medicamentos  são armazenados em uma caixa de sapatos,  a  qual  encontra-se  no interior  do 
armário localizado na sala de jantar. A sala por sua vez é ampla, arejada e sofre incidência indireta de 
luz solar.

D. Três vezes por semana seu Manoel e Dona Joana praticam hidroterapia, a atividade exige um esforço 
físico razoável,  por isso o casal  costuma carregar no porta luvas do carro alguns exemplares de 
medicamentos para serem utilizados em casos de emergência.

E. A lavanderia é considerada pelos idosos o cômodo mais arejado da sua residência. Pensando nisso e 
preocupada  com a  conservação  dos  medicamentos  Dona  Joana  decidiu  armazená-los  dentro  do 
armário junto ao sifão do tanque. 

36.  Com  frequência  observamos  que  alguns  medicamentos  precisam  ser  preparados  antes  de  serem 
utilizados. Um exemplo são os antibióticos, que por vezes precisam ser hidratados. Com relação ao preparo, 
conservação e validade destes produtos assinale a alternativa correta.

A. O frasco deve ser preenchido com água tônica até a marca indicada na lateral do vidro e a partir de 
então terá validade por até cinco anos.

B. Após o preparo o medicamento terá validade indeterminada e não necessita de cuidados especiais 
para o armazenamento.

C. Para  o preparo das  soluções  liofilizadas  devemos  utilizar  água em ebulição,  deixar  esfriar  e  em 
seguida guardar no refrigerador.

D. As soluções deverão ser preparadas com água mineral ou filtrada, serem conservadas no refrigerador 
e terão validade por no máximo sete dias. 

E. O ideal é utilizar soro caseiro para preparar os antibióticos.

37. Com frequência observamos que a posologia em algumas receitas vem descrita da seguinte maneira; 
“tome uma colher de sopa três vezes ao dia”. Assinale a alternativa que corresponde ao volume prescrito. 

A. 2,5 ml de oito em oito horas.

B. 15 ml de oito em oito horas.

C. 10 ml de oito em oito horas.

D. 20 gotas de oito em oito horas.

E. 5 ml de oito em oito horas.

38. Dentre as doenças transmitidas pela água, por que a leptospirose é uma das principais preocupações? 
Assinale a alternativa correta.

A. Só é considerado risco de transmissão no caso de ocorrerem enchentes.

B. Não é necessário notificar a vigilância epidemiológica sobre os casos isolados de leptospirose, só em 
enchente.

C. A leptospirose  desenvolveu-se  em ratos,  portanto  se  aparecerem mortos,  significa  que  poderão 
ocorrer casos de leptospirose.

D. A Leptospira interrogans pode sobreviver em locais lamacentos por até 3 meses.
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E. Cães e gatos não transmitem mesmo sendo portadores.

39.  As doenças  relacionadas a seguir  são  veiculadas pela  água.  Considerando-as,  assinale  a alternativa 
INCORRETA. 
A. Hepatite A, cólera, leptospirose. 

B. Disenteria bacilar, Hepatite A, Hepatite E.

C. Febre tifoide, leptospirose, doenças diarreicas.

D. Poliomielite, hepatite A, cólera. 

E. Hepatite A, Hepatite B, cólera.

40. Considerando-se as necessidades alimentares de indivíduos normais com base na pirâmide alimentar 
adaptada devemos orientar os usuários do sistema de saúde que é correto

A. dar preferência aos alimentos pouco gordurosos e industrializados.

B. consumir pequenas quantidades de carnes desde que se aumente o consumo de leite e derivados.

C. devemos equilibrar todos os nutrientes em pequenas porções três vezes ao dia.

D. restringir o uso de frutas e verduras desde que se consumam vários cereais.

E. realizar várias refeições ao dia,  consumindo porções na seguinte ordem: seis ou mais porções de 
cereais e massas, frutas e vegetais equilibrados variando entre duas a cinco porções ao dia, e reduzido 
consumo de açúcares e gorduras.

41. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a Dengue.

A. O período de incubação pode durar até 15 dias.

B. Os vetores são mosquitos do gênero Aedes Aegypti.
C. A transmissão começa um dia antes do aparecimento da febre e vai até o 6º dia da doença.

D. A imunidade é permanente para um mesmo sorotipo.

E. É possível a transmissão pelo contato de uma pessoa sadia com as secreções de uma pessoa doente.

42. A assistência domiciliar remonta à antiguidade, sendo resgatada pelo Programa Saúde da Família como 
forma de superação do modelo tradicional. O objetivo da visita domiciliar é promover e prevenir a saúde 
através do(a). Assinale a alternativa INCORRETA.
A. Cuidado no domicilio podendo ser de natureza preventiva, curativa, de reabilitação ou de controle de 

doenças crônicas.

B. Visita domiciliária,  porém não permite avaliar questões psicológicas quer de cunho individual ou 
coletivo.

C. Avaliação das condições de saneamento básico e socioeconômicas.

D. Estabelecimento do vinculo com os indivíduos, com a família e a comunidade.

E. Administração de imunobiológicos à pacientes acamados.

43. Considerando a Lei n°. 7.498/86 do Exercício Profissional de Enfermagem, e as atribuições definidas 
pelo Ministério da Saúde para o auxiliar de enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA. 
A. Realizar cuidados de enfermagem à pacientes graves.

B. Atuar na identificação das famílias de risco.
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C. Auxiliar o ACS nas visitas domiciliares.

D. Acompanhar as consultas de enfermagem.

E. Participar das discussões e da organização do processo de trabalho na unidade de saúde.

44.  Dentre  os  inúmeros  métodos  anticoncepcionais  existem  dois  que  são  considerados  irreversíveis. 
Assinale a alternativa correta. 

A. DIU e Camisinha.

B. Histerectomia e Diafragma. 

C. Pílula do dia seguinte e mastectomia.

D. Histerectomia e DIU.

E. Vasectomia e laqueadura.

45. A saúde da mulher abrange os aspectos da fase reprodutiva e incluem

A. o planejamento familiar, prevenção de câncer de colo uterino, tratamento da infertilidade, prevenção 
de ginecomastias.

B. prevenção de ginecomastias, controle de câncer de mama e de útero, pré-natal e sexualidade.

C. intercorrências obstétricas, prevenção do câncer, climatério e menopausa.

D. sexualidade  vigilância  epidemiológica  da  morte  de  mulheres  em idade  fértil,  as  intercorrências 
obstétricas, aleitamento, pré-natal e planejamento familiar.

E. o  parto  e  puerpério,  planejamento  familiar,  tratamento  da  menopausa,  uso  de  hormônios,  papa 
Nicolau e auto-exame de mama.

46. Com relação ao puerpério é correto afirmar que

A. divide-se  em 3 períodos:  do 1º  ao 10º  dia  é  denominado puerpério imediato,  do 11º  ao 42º  dia 
denomina-se puerpério tardio e após o 43º denomina-se puerpério remoto.

B. as principais ocorrências e modificações pertencem ao puerpério tardio.

C. no puerpério tardio a atenção deve ser igual do pré-natal.

D. a água acumulada na gestação é eliminada no período imediato ao parto.

E. a elevação da temperatura corporal é normal nos primeiros dez dias do pós-parto.

47.  Os  primeiros  seis  meses  de  vida  de  uma  criança  são  importantíssimos  para  que  ela  tenha  um 
desenvolvimento físico e psicológico adequado. Durante este período, ela receberá uma série de vacinas. 
Com que frequência a criança deverá receber a visita do Agente de Saúde para acompanhar o seu estado 
nutricional e verificar o seu esquema de imunização?

A. Diariamente.

B. Anualmente.

C. Mensalmente.

D. Quinzenalmente.

E. A cada três dias.

48. Sobre o Cartão da Criança,  quais são regras básicas para o preenchimento do gráfico de curva de 
crescimento de acordo com a idade? Assinale a alternativa INCORRETA.



Anexo Único do Edital 031/2010-DCV

A. O primeiro peso a ser registrado deve ser o peso ao nascer.

B. A pesagem periódica da criança deve ser realizada em uma balança adequada à sua idade.

C. Qualquer balança pode ser utilizada para pesagem da criança, independente de sua idade, pois o 
resultado será o mesmo.

D. O peso da criança será registrado diretamente no gráfico através de um ponto (.), com a localização 
relacionada à idade da criança.

E. Com as sucessivas pesagens, os pontos são ligados uns aos outros, formando o desenho da curva de 
crescimento.

49.  Ao  completar  15  (quinze)  meses  as  crianças,  cujas  mães  seguiram rigorosamente  o  esquema  de 
imunização, já deverão ter recebido as doses referentes as vacinas

A. tuberculose, Hepatite B e Coqueluche.

B. poliomielite, Rubéola e Doença de Chagas.

C. meningite, Febre Amarela e Dengue.

D. caxumba, Tétano e Citomegalovírus.

E. difteria, Influenza A H1N1 e Malária.

50.  A Influenza  A H1N1  é  uma  doença  infecciosa  grave  que  acomete  principalmente  adultos  jovens, 
crianças e gestantes. Um das formas mais simples e eficazes de prevenção contra a doença é a lavagem 
correta das mãos com

A. hipoclorito.

B. água e sabão.

C. tamiflu.

D. vinagre.

E. desinfetante em gel.

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – 8

31.A Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDBN 9394/96)  estabelece  em seu  artigo  13 
algumas  incumbências  aos  docentes.  Qual  alternativa  NÃO corresponde  às  atribuições  definidas  pela 
referida lei?

A. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.

B. Elaborar o PPA e a LDO.

C. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento.

D. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.

E. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

32. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN 9394/96) no artigo 24 estabelece algumas 
regras comuns quanto à organização da educação básica. Diante disso, qual alternativa é INCORRETA?
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A. A avaliação  contínua  e  cumulativa  do  desempenho  do  aluno,  com  prevalência  dos  aspectos 
quantitativos sobre os qualitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas 
finais.

B. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos 
de baixo rendimento escolar.

C. Há possibilidades de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar.

D. A carga horária mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de 
efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

E. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito.

33. A educação escolar é uma ação intencional. Para tanto, é necessário um planejamento metódico que 
revele uma ação reflexiva e consciente. Assinale a alternativa que compreende o planejamento de ensino 
numa perspectiva democrática.

A. O  trabalho  de  planejamento  que  objetiva  dimensionar  de  forma  científica,  política  e  técnica  a 
atividade escolar deve ser resultado de uma elaboração coletiva.

B. O planejamento é uma atividade neutra e refere-se a um modo de definir a aplicação de técnicas 
efetivas para obter resultados.

C. O planejamento é um processo que consiste em preparar um conjunto de decisões tendo em vista a 
ação para alcançar objetivos linearmente determinados.

D. É a previsão de todas as etapas do trabalho escolar e realizado pela esquipe pedagógica da escola.

E. É a previsão das situações específicas do professor com a classe.

34. Segundo Saviani (2005) a educação escolar tem como objetivo a aprendizagem do saber elaborado e, 
para isso, é  preciso dosá-lo e sequenciá-lo.  É a transmissão do saber sistematizado que deve nortear  a 
definição do método e do processo ensino-aprendizagem. Nesta perspectiva, em relação ao trabalho do 
professor é possível afirmar que o mesmo

A. é o facilitador da apropriação do conhecimento e deve atuar na zona de desenvolvimento real do 
aluno.

B. deve provocar constantes desequilíbrios cognitivos no aluno.

C. deve  mediar  o  processo  de  apropriação  do  conhecimento,  atuando na  zona  de  desenvolvimento 
proximal do aluno.

D. trabalha com os conceitos espontâneos e científicos enquanto mediador, mas o ponto de chegada 
deve ser os conceitos do cotidiano.

E. cria condições para que o aluno aprenda a aprender.

35.  A notícia estampada nos jornais de hoje é estarrecedora:

79 mil crianças de 6 anos são reprovadas

Luckesi (2003) concebe que as escolas brasileiras praticam exames escolares e não avaliação de ensino e da 
aprendizagem, o que conduz a uma política de reprovação que se manifesta como um álibi para o fracasso 
escolar. Fundamentados em um discurso que concebe que os que não aprendem devem ser reprovados, não 
se aprofunda a investigação das verdadeiras causas do fracasso escolar. Romper com a prática da seleção, 
implica em compreender que a prática da avaliação segue necessariamente a prática pedagógica, o que, para 
tanto, propõe-se a avaliação diagnóstica, a qual objetiva

Fonte: www.blog.forumeducacao.zipnet/consultado em 07/03/2010
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A. classificar a situação de aprendizagem do educando para subsidiar a tomada de decisões e melhorar a 
qualidade do desempenho.

B. ser  dinâmica e  processual  pois  diagnostica a situação de aprendizagem do educando para  que o 
mesmo permaneça no seu nível real de desenvolvimento.

C. diagnosticar o nível de compreensão dos educandos para subsidiar uma intervenção adequada; para 
isso, o conhecimento de senso comum que o docente possui lhe garante instrumentos suficientes para 
garantir a melhoria da  aprendizagem.

D. diagnosticar  a  situação de  aprendizagem do educando,  objetivando melhorá-la  a  partir  de  novas 
intervenções pedagógicas.

E. oferecer  subsídios  para  que  o  educador  estabeleça  uma  escala  de  valores  para  aprovação  e 
reprovação, portanto é um ato neutro.

36. Segundo Vigotski, para definir a efetiva relação entre processo de desenvolvimento e a capacidade da 
aprendizagem, é preciso delimitar dois níveis de desenvolvimento: o nível real e o proximal ou próximo. 
Por isso é correto afirmar que

A.  o único bom ensino é aquele que limita-se ao nível real de desenvolvimento da criança.

B. a zona de desenvolvimento proximal ou próximo refere-se àquilo que , com auxílio, a criança pode 
fazer muito mais do que com a sua capacidade de compreensão de modo independente.

C. o nível de desenvolvimento real refere-se às funções psicointelectuais ainda não desenvolvidas.

D. a zona de desenvolvimento proximal ou próxima não apresenta informações significativas para o 
processo de aprendizagem.

E. não há uma efetiva relação entre nível de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento proximal.

37. O construtivismo piagetiano concebe que o conhecimento não é uma cópia da realidade. Conhecer um 
objeto,  conhecer  um acontecimento não é  simplesmente  olhar  para  ele  e  fazer  uma cópia  ou imagem 
mental. Isso significa que para Piaget o conhecimento é resultado da

A. interação sujeito-objeto.

B. interação sujeito-sujeito.

C. ação exclusiva do objeto sobre o sujeito.

D. ação exclusiva do sujeito sobre o objeto.

E. nenhuma alternativa está correta.

38.  A teoria  histórico-cultural  de  Vigotski,  também chamada  de  sócio-interacionista  no  Brasil,  atribui 
grande importância à interação social no processo de aprendizagem e desenvolvimento do ser humano. 
Diante dos pressupostos desta teoria, é INCORRETO afirmar que

A. a  maturação  biológica  é  um  fator  secundário  no  desenvolvimento  dos  comportamentos  mais 
complexos do homem, pois estes estão relacionados à interação do sujeito ao seu universo cultural.

B. as características psicológicas individuais são dependentes da interação do seu humano com o meio 
físico e social.

C. as funções psicológicas superiores são de origem sócio-cultural.

D. o desenvolvimento é que possibilita e movimenta o processo de aprendizagem. O desenvolvimento é 
o  aspecto  necessário  e  universal  para  garantir  o  surgimento  das  características  psicológicas 
especificamente humanas.

E. a aprendizagem da criança inicia muito antes dela frequentar a escola, no entanto o aprendizado 
escolar introduz elementos novos ao seu desenvolvimento.
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39. Na concepção sócio-interacionista é correto afirmar que a aprendizagem é compreendida como

A. processo de aquisição de capacidades e hábitos específicos.

B. processo de apropriação da cultura elaborada pela humanidade no decorrer do processo histórico que 
permite a cada indivíduo adquirir capacidades, novas aptidões e funções psíquicas.

C. um processo exterior que não participa ativamente do processo de desenvolvimento; a aprendizagem 
utiliza  os  resultados  do desenvolvimento em vez de se  adiantar  ao seu curso e  de  mudar  a  sua 
direção.

D. processo de associação de idéias, das mais simples às mais complexas; sendo assim, pode-se dizer 
que a aprendizagem escolar dá algo completamente novo ao curso do desenvolvimento da criança.

E. resultado da ação do organismo sobre o meio e o efeito dela resultante.

40. Em relação à alfabetização e letramento NÃO é correto afirmar que

A. as crianças que estão incluídas em ambientes ricos em experiências envolvendo leitura e escrita, não 
apenas  têm  motivação  para  ler  e  escrever  como  também  refletem  sobre  as  características  da 
diversidade de textos que circulam ao seu redor, sobre seus estilos, finalidades e usos.

B. é função da escola ampliar as experiências de seus alunos quanto às práticas de leitura, escrita e 
produção de textos diversificados.

C. letramento e alfabetização são aspectos independentes.

D. alfabetização é o processo de aquisição de uma tecnologia - a escrita alfabética e as habilidades para 
utilizá-la para ler e escrever.

E. letramento é concebido como o efetivo e competente exercício da tecnologia da escrita nas diversas 
situações em que necessitamos ler e produzir textos reais.

41. Na perspectiva sócio-interacionista, o texto é tomado como núcleo do trabalho com a língua escrita, 
pois entende-se que é somente no texto que se pode compreender a significação de cada palavra que o 
compõe e as significações resultantes das relações entre as mesmas. Diante disso,  assinale a alternativa 
OPOSTA a esta compreensão.

A. O professor não deve interferir nos erros ortográficos apresentados pelos alunos.

B. Antes de desenvolver um trabalho relacionado à sistematização do código escrito, o texto deve ser 
compreendido e interpretado pelo sujeito.

C. O texto deve ser ponto de partida e também o ponto de chegada.

D. O professor deve discutir com os alunos as possibilidades de complementar as informações do texto, 
eliminar redundâncias, utilizar os recursos coesivos e a organização em parágrafos.

E. O trabalho com o texto possibilita compreender a função social da escrita.

42. A partir da leitura dos textos A e B assinale a alternativa correta.
Texto A – A cruel criatura

A cruel criatura cometeu um grande crime: entrou na casa e devorou três vitrolas, pregou trinta pregos no 
vitrô, trançou o tricô da Cremilda e estragou treze tortas de creme. Credo!
Autor desconhecido

Texto B - O bicho

Vi ontem um bicho
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Na imundície do pátio,
Catando comida entre os detritos,

quando achava alguma coisa,
não examinava nem cheirava:

engolia com voracidade.

O bicho não era um cão,
não era um gato,
não era um rato.

O bicho, meu Deus, era um homem

Manuel Bandeira

A. O texto A representa uma concepção de alfabetização enquanto veículo de significação pois permite o 
trabalho com a ortografia.

B. O texto B evidencia uma concepção de alfabetização enquanto mero domínio do sistema gráfico.

C. Os textos A e B evidenciam uma concepção de alfabetização que utiliza o texto como pretexto para o 
trabalho com as unidades menores, ou seja, as letras e as sílabas.

D. O texto  A privilegia  o  domínio  do  sistema  gráfico  em detrimento  da  significação  das  palavras 
construída na história dos homens e reconstruída na interação verbal.

E.  O texto B representa a concepção de linguagem que permeou a escola Tradicional.

43.Considerando a concepção de ensino de Geografia proposta pelo PCN e com base nas informações 
abaixo relacionadas (Censo agropecuário de 1996) é correto afirmar que

•35% das propriedades da zona rural possuem entre 100 e 1000ha.
•45% das propriedades da zona rural possuem mais de 1000ha.
•20% das propriedades da zona rural possuem menos de 100ha.

A. as atividades desenvolvidas no espaço rural estão desarticuladas das atividades realizadas na zona 
urbana.

B. a desigualdade na distribuição das propriedades rurais brasileiras é histórica e resultado da política 
econômica.

C. as propriedades existentes na zona rural do Brasil estão distribuídas igualmente entre os agricultores.

D. um quinto das propriedades rurais são latifúndios.

E. quarenta e cinco por cento das propriedades rurais são minifúndios. 

44. Em relação ao espaço geográfico brasileiro, é correto afirmar que

A. o nosso país está dividido em espaços menores; são vinte e cinco Estados e um Distrito Federal onde 
fica a capital. 

B. o Paraná situa-se no sul do Brasil e limita-se com os estados de Santa Catarina, São Paulo, Mato 
Grosso, Argentina, Paraguai e Chile.

 C. o Brasil está dividido em quatro regiões: norte, nordeste, centro-oeste e sul.

 D. o  Tratado  de  Tordesilhas  estabeleceu  que  uma  parte  da  área  que  atualmente  forma  o  território 
brasileiro pertencia a Portugal e a outra parte pertencia à Espanha.

E. o Brasil está localizado no continente americano, o maior do mundo.
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45. Quanto aos conteúdos propostos pelo PCN de Geografia para o Ensino Fundamental, é correto afirmar 
que os mesmos devem

A. abordar as relações do homem com a natureza de forma objetiva, buscando formular leis gerais do 
espaço que possibilitem a interpretação do mesmo.

B. analisar como o espaço geográfico se produziu, estudar a relação entre o homem e a natureza sem dar 
prioridade para as relações sociais.

C. estudar de forma descritiva as paisagens naturais e não naturais,  almejando o estabelecimento de 
relações, analogias e generalizações.

D. garantir a memorização de fenômenos e conceitos.

E. possibilitar  aos  alunos  a  compreensão  de  como  as  diferentes  sociedades  estabeleceram relações 
sociais,  culturais  e  políticas  que resultaram da apropriação histórica  da  natureza pela  sociedade, 
considerando as diferentes formas de organização do trabalho,  de como  percebiam e sentiam a 
natureza para nela intervir e transformar.

46. Considerando os conteúdos de História do Ensino fundamental, propostos pelo PCN, qual alternativa 
NÃO corresponde aos objetivos almejados pelo documento nesta área do conhecimento?

A. Utilizar  métodos de pesquisa e de produção de textos de conteúdo histórico que possibilite  uma 
compreensão linear de História.

B. Identificar o grupo de convívio e as relações que estabelecem com outros tempos e espaços.

C. Organizar repertórios histórico-culturais que possibilitam aos alunos localizar acontecimentos numa 
multiplicidade de tempo, que dê condições para formular explicações para questões do passado e do 
presente.

D. Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, em diversos tempos e espaços, em 
suas manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, reconhecendo semelhanças e diferenças 
entre eles.

E. Valorizar o patrimônio sociocultural, respeitar a diversidade, a fim de reconhecê-la como direito dos 
povos e indivíduos e também como forma de fortalecer a democracia.

47. O PCN de Matemática propõe a organização dos conteúdos em blocos. No bloco ou eixo “Números e 
operações”  devem  ser  observados  os  seguintes  conteúdos:  números  naturais,  sistema  de  numeração 
decimal, números racionais e operações com números naturais e racionais. Para trabalhar com o sistema de 
numeração decimal é necessário que o docente tenha domínio das propriedades do mesmo. Diante disso, 
assinale a alternativa INCORRETA.

A. O sistema de base 10 é uma invenção humana que não deve ser considerado como absoluto e precisa 
ser transmitido de geração a geração.

B. Quando o sujeito entende a lógica do sistema numérico, ele consegue registrar qualquer número.

C. Quando o aluno recita o nome dos números em uma ordem fixa significa que ele tem a compreensão 
das propriedades do sistema de numeração decimal.

D. Ao utilizarmos o valor posicional para escrever números, o dígito da direita representa as unidades, o 
dígito logo à esquerda dele representa as dezenas, e assim por diante.

E. A composição aditiva do número é uma propriedade fundamental do sistema de numeração com uma 
base.

48.  O trabalho com os  conteúdos propostos  pelo PCN de Matemática  objetiva  a  superação das  idéias 
formalistas que perseguem o ensino desta área do conhecimento no decorrer da história.  Partindo desta 
informação, assinale a alternativa que NÃO corresponde ao que sugere o documento mencionado.
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A. O significado dos conteúdos resulta das conexões que o aluno estabelece entre a Matemática , as 
outras disciplinas e com o seu cotidiano.

B.  O  trabalho  com os  conteúdos  deve  possibilitar  ao  aluno  a  construção  e  a  apropriação  de  um 
conhecimento que o possibilite compreender e transformar a realidade.

C. Deve-se estimular o falar e o escrever sobre a matemática, trabalhar com representações gráficas, 
construções, desenhos, tabelas, figuras para aprender como se organiza e interpreta os dados.

D. Os conteúdos precisam ser trabalhados de forma que os alunos compreendam que os mesmos foram 
historicamente construídos.

E. A seleção e a organização dos conteúdos deve ter como critério a lógica interna da Matemática.

49. Com base nas informações abaixo, assinale a alternativa que corresponda à proposta de trabalho com a 
matemática de acordo com o PCN:

I -
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

O Brasil é o 4º maior produtor de alimentos, mas é o 6º na lista de pessoas que 
mais  passam  fome  no  mundo.  Nosso  país  desperdiça  anualmente  R$  12 
bilhões em alimentos que poderiam alimentar 30 milhões de pessoas carentes. 

Fonte: www.prefeitura.unicamp.br/acessado em 07/03/10

II - DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS

Destino dos alimentos Percentual 

Utilizados para o consumo 39,00%

Perdem-se no plantio e na colheita 20,00%

Perdem-se na indústria 15,00%

Perdem-se no transporte e armazenamento 8,00%

Perdem-se na residência dos consumidores 17,00%

Perde-se nos estabelecimentos comerciais 1,00%
Fonte: Superinteressante, ano 16, n.º 174. In Giaretta, L.; Pinela, T. 2008

III -

20,58% foi a porcentagem

de redução no desperdício de alimentos nos restaurantes universitários (RU e 
RA) durante a Semana de Prevenção, realizada  entre 4 e 7 de agosto deste 
ano.

Fonte: www.prefeitura.unicamp.br/ acessado em 07/03/10

A. Permite trabalhar exclusivamente o eixo de conteúdos tratamento da informação.

B. É possível a realização de um trabalho pedagógico interdisciplinar.

C. É possível trabalhar apenas com a produção de texto e com o eixo tratamento da informação.

D. É possível trabalhar apenas com o sistema de numeração decimal.

http://www.prefeitura.unicamp.br/
http://www.prefeitura.unicamp.br/
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E. Não é possível trabalhar com porcentagem.

50. Novo Salário Mínimo 2010 – R$510,00

Observe o quadro com as informações referentes às despensas mensais da família de Dona Lourdes e 
assinale a alternativa correta, considerando o total dos rendimentos auferidos pelos integrantes da mesma:

Salários recebidos Despesas 

Dona Lurdes = 1 ½ salário Aluguel = 2/3 do salário mínimo

Seu Francisco = 2 salários Luz = 2/10 do salário mínimo

Ana (filha) = ½ salário Água e esgoto = 1/10 do salário mínimo

Alimentação = 75% do salário mínimo

Farmácia = 1/5 do salário mínimo
           

A. Despesas: R$ 1.376,50; Saldo: R$ 663,50

B. Despesas: R$ 637,50; Saldo: R$ 1.402,50

C. Despesas: R$ 1.105,00; Saldo: 935,00

D. Despesas: R$ 977,50; Saldo: 1.062,50

E. Despesas: R$ 857,50; Saldo: R$ 1182,50

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 9

31. Algumas doenças, apesar de serem imunopreviníveis, ainda hoje acarretam sérios problemas a saúde 
pública. Isso acontece porque os Programas de Imunização não conseguem atingir níveis altos de cobertura 
vacinal. Dentre as doenças imunopreviníveis podemos citar:

A. Doença de Chagas.

B. Coqueluche.

C. Citomegalovírus.

D. Malária.

E. Dengue hemorrágica.

32. A vacina tríplice viral confere imunidade para quais doenças? Assinale a alternativa correta.



Anexo Único do Edital 031/2010-DCV

A. Sarampo, caxumba e rubéola.

B. Poliomielite, tétano e rotavírus.

C. Hepatite A, difteria e influenza 

D. Difteria, tétano e coqueluche . 

E. Meningite, varicela e febre amarela.

33.  Durante  uma  visita  domiciliar  a  ACS  se  deparou  com a  seguinte  situação:  paciente  hipertenso  e 
diabético com prescrição de medicamentos contínuos. Durante a entrevista a ACS questionou o usuário 
sobre a maneira de utilização dos  medicamentos.  Para a sua surpresa o usuário relatou que verifica  a 
pressão arterial e a glicemia com frequência na UBS e só toma os medicamentos quando um dos parâmetros 
encontra-se alterado ou nos casos em que sente desconforto. Qual a atitude que a ACS deverá tomar neste 
caso?

A. Orientar  o  usuário  para  que  ele  utilize  produtos  naturais  nos  dias  em  que  deixa  de  tomar  os 
medicamentos prescritos.

B. Concordar com o procedimento adotado do usuário e ainda estimulá-lo a continuar assim.

C. Realizar a verificação da pressão arterial, da glicemia e examinar o fundo de olho; e encaminhar para 
a consulta com um especialista apenas caso encontre alteração em algum dos parâmetros.

D. Repreender o paciente e ameaçar deixar de visitá-lo caso a situação não se modifique.

E. Conversar com o paciente a respeito da importância do cumprimento do tratamento prescrito pelo 
profissional de saúde, alertá-lo sobre a possibilidade do agravamento do estado de saúde e expor a 
situação para a equipe de saúde em reunião ordinária.

34. A ACS teve notícia de que uma criança de 3 (três) anos de idade, residente na sua micro área estaria 
com vômito e diarréia. Ao chegar na residência a mãe confirmou as informações preliminares e disse que 
havia conversado com uma vizinha que também era mãe e ela havia lhe indicado um medicamento. Qual a 
atitude que a ACS deverá tomar neste caso?

A. Pedir auxílio ao SAMU imediatamente e cortar a alimentação da criança.

B. Concordar com a atitude da vizinha e estimular a utilização do medicamento.

C. Orientar a mãe a não ministrar nenhum tipo de medicamento sem recomendação médica, estimular a 
ingestão de soro caseiro e alimentação leve, e procurar a UBS de saúde para atendimento adequado.

D. Ligar para a farmácia e pedir um medicamento para cortar a diarréia e o vômito.

E. Promover a ingestão de soro caseiro enquanto espera pelo atendimento do SIATE.

35.  Sabemos  que  o  processo  de  digestão  inicia-se  na  boca  por  meio  da  mastigação  e  da  saliva.  Os 
comprimidos são formas farmacêuticas elaboradas para serem administradas por via oral e absorvidos pelo 
sistema digestório. Assinale a alternativa correta.

A. Para as pessoas com problemas gástricos o ideal é amassar os comprimidos e misturar na comida.

B. Para que o efeito desejado aconteça mais rápido o melhor é dissolver o comprimido na água.

C. Os comprimidos de via oral devem ser absorvidos embaixo da língua.

D. Os comprimidos devem ser administrados inteiros com um copo cheio de água (300 ml) e o usuário 
deverá permanecer sentado ou em pé por meia hora.

E. Para obtermos um efeito maior o ideal é tomar o comprimido com leite e deitar logo em seguida.

36. Assinale a alternativa correta que corresponde ao esquema de posologia “6 (seis) vezes ao dia”.
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A. 06h00min da  manhã/10h00min  da  manhã/14h00min  da  tarde/18h00min  da  tarde/22h00min  da 
noite/02h00min da manhã.

B. 06h00min da manhã/meio dia/18h00min da tarde/meia noite.

C. 08h00min da manhã/20h00min da noite.

D. 07h00min da manhã/15h00min da tarde/23h00min da noite.

E. Tome um comprimido antes ou logo após o almoço ou jantar. Caso deixe de almoçar ou jantar, tome 
o medicamento no horário de costume ingerindo algum alimento.

37.  Que providências  que o Agente  de  Saúde deverá  tomar  quando,  durante  uma visita  domiciliar,  se 
deparar  com um grande  número  de  medicamentos  vencidos?  Aponte  a  alternativa  que  corresponde  a 
maneira correta de descarte deste tipo de produto.

A. Descartar juntamente com lixo reciclável.

B. Recolher e entregar os medicamentos na UBS mais próxima.

C. Jogar no vaso sanitário e puxar a descarga.

D. Enterrar no fundo do quintal.

E. Descartar junto com os resíduos orgânicos.

38. Uma das atribuições do Agente Comunitário de Saúde é a realização de visitas domiciliares. Durante 
estas visitas faz-se necessário o preenchimento de alguns formulários. Considere as informações contidas 
em cada documento e assinale a alternativa correta.

A. Ficha B - esta ficha é utilizada por todos os profissionais da equipe de saúde para o registro diário das 
atividades e procedimentos realizados, além da notificação de algumas doenças ou condições que são 
objeto de acompanhamento sistemático.

B. Ficha  D  –  é  utilizadas  para  o  acompanhamento  domiciliar  dos  grupos  prioritários  para 
monitoramento.

C. Ficha C – serve para o cadastramento e acompanhamento mensal de pessoas com tuberculose. A cada 
visita os dados desta ficha devem ser atualizados. Ela fica de posse do ACS e deve ser revisada 
periodicamente pelo instrutor/supervisor.

D. Ficha B-HAN – serve para o cadastramento e acompanhamento mensal dos hipertensos. Atenção: só 
devem ser cadastradas as pessoas com diagnóstico médico estabelecido.

E. Ficha A – identificação da família, cadastro de todos os seus membros, situação de moradia e outras 
informações adicionais - permitem à equipe de saúde conhecer as condições de vida das pessoas da 
sua área de abrangência e melhor planejar suas intervenções.

39. O Agente Comunitário de Saúde, após a realização de visitas domiciliares, deverá elaborar os relatórios 
de consolidação de dados. Considere as informações contidas em cada documento e assinale a alternativa 
correta.

A. Relatório  A1 consolida  mensalmente  a  produção de serviços  e  a  ocorrência  de  doenças  e/ou de 
situações consideradas como  marcadoras, por área. Será utilizado nos casos em que o modelo de 
atenção for o  Programa de Agentes Comunitários  de Saúde (PACS),  ou  Programa de Saúde da  
Família (PSF) ou Outro (demanda espontânea ou oferta programática).

B. Relatório A2 – serve para análises de agregados homogêneos, e  consolida os dados das famílias 
acompanhadas pelas equipes de um mesmo segmento territorial. Sua utilização na análise dos dados 
é  opcional.  O município deve definir  previamente  a  classificação mais  adequada para  realizar  a 
análise  de  dados  por  segmento  territorial.  Por  esta  razão,  certamente  não  adotarão  os  mesmos 
critérios nem as mesmas nomenclaturas para a classificação dos segmentos territoriais.
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C. Relatório SSA2 – consolida informações sobre a situação de saúde das famílias acompanhadas em 
cada área. Os dados para o seu preenchimentos são provenientes das Fichas A, B, C e D e, referem-se 
às microáreas de uma mesma área. 

D. Relatório PMA2 – tem por objetivo consolidar os dados coletados nas diversas Fichas A de uma 
mesma microárea, ou seja, da área de atuação de um agente de saúde.

E. Relatório A3 – tem a função de consolidar os dados dos Relatórios A1 de uma mesma área/equipe. 
Ele representa a soma das informações dos relatórios A1 de todos os membros de uma equipe e 
permite  que  um  instrutor-supervisor  detecte  os  pontos  vulneráveis  da  sua  área  de  atuação  e 
fundamente sua forma de atuação.

40. O Senhor Gervásio sofre de Hipertensão Arterial já fazem 10 (dez) anos. Durante este período seguiu 
rigorosamente as orientações do seu médico Dr°. Miguel, e por isso, manteve os seus níveis pressóricos em 
valores considerados apropriados para a sua condição de saúde. De janeiro para cá o Senhor Gervásio tem 
se queixado muito de dores de cabeça, tosse seca, desconforto gástrico e a sua pressão arterial passou a 
apresentar  níveis  elevados  com frequência.  Quando  questionado sobre  a  sua  rotina  de  vida,  a  Agente 
Comunitária de Saúde (ACS) percebeu que algo estava acontecendo pois o Senhor Gervásio estava confuso, 
choroso,  havia aumentado seu peso,  referiu ter  perdido seu filho em um acidente de carro.  Assinale a 
alternativa equivalente as orientações que o ACS deve prestar ao Sr. Gervásio.

A. Solicitar que aumente a dosagem do medicamento pois o mesmo não está fazendo o efeito desejado.

B. Orienta-lo a tomar chás para reduzir o índice pressórico.

C. Orientá-lo a referir seus problemas na próxima reunião do grupo.

D. Conversar com o usuário, pois as vezes uma boa conversa resolve o problema.

E. Encaminha-lo para consulta, pois apresenta sinais de sofrimento psíquico.

41. Assinale a alternativa correta sobre o que não compete ao agente de saúde.

A Ser o elo de ligação entre a equipe de saúde e a comunidade.

B É capacitado para reunir as informações de saúde onde mora.

C Tem oito horas para dedicar-se as suas atividades de diagnóstico e conhecimento da sua área de 
abrangência.

D Como morador da comunidade tem mais facilidade de acesso ás informações de condições sócio 
econômicas, demográficas de saneamento e epidemiológicas.

E Resolver os problemas de saúde da população de sua área de abrangência.

42. Com relação á área de abrangência, e a população sob responsabilidade de um Agente Comunitário de 
Saúde, assinale a alternativa correta. 

A. O ACS, deverá fazer a territorialização do bairro onde mora independente do número de moradores 
desse bairro.

B. O agente comunitário de saúde tem sob sua responsabilidade identificar  a qualidade de vida,  os 
problemas  de  infra-estrutura  e  de  saúde  de  uma  população  composta  por  150  famílias  ou  750 
pessoas.

C. É importante que o ACS more no bairro sob sua responsabilidade e é este o fator determinante da 
área, sendo vedado trabalhar em mais de um bairro .

D. A determinação da área de abrangência ou do território de atuação do ACS depende das amizades que 
tenha; as amizades facilitam o vínculo com a unidade de saúde. 

E. A área sob responsabilidade do ACS deverá ter as mesma característica epidemiológica, e sanitária.
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43. Durante a visita domiciliária de rotina, a Agente Comunitária de Saúde (ACS) Tuty visitou um casal de 
idosos aposentados (Sara e Nene). Ao chegar na residência do referido casal a agente de saúde foi muito 
bem  recebida  e  eles  logo  a  convidaram  para  entrar.  Dona  Sara,  cozinheira  de  mão  cheia,  foi  logo 
preparando um café com bolinho de chuva para oferecer a Tuty.  Enquanto saboreava o lanche a ACS 
aproveitou  para  realizar  a  entrevista  e  preencher  o  cadastro  do  casal.  Durante aos  questionamentos 
realizados um deles fez referência a filha de uma vizinha, com idade aproximada de 14 anos, a 
qual encontra-se com suspeita de gravidez. Assinale a alternativa correta sobre a ação do ACS 
neste caso.
A. Agendar consulta na unidade, mesmo sem falar com a família.

B. Fazer visita domiciliária e orientar para tomar comprimido.

C. Fazer a visita domiciliar para checar a veracidade dos fator, conversar com a mãe da adolescente e 
agendar consulta na unidade de saúde para receber orientações sobre sexualidade,  DST, métodos 
contraceptivos.

D. Conversar com outros vizinhos para checar a informação antes de falar com a mãe da adolescente.

E. Não fazer nada, é melhor esperar que a família procure a unidade.

44. Um parceiro importante do Agente Comunitário da Saúde (ACS) no controle da dengue é o Agente de 
Controle de Endemias (ACE), também denominado de Agente de Vigilância Ambiental, de Zoonoses, entre 
outros. Este profissional é responsável pela eliminação de criadouros de difícil acesso, como caixas d’água, 
ou pelo uso de larvicidas (biológicos ou químicos). O ACS e o ACE são co-responsáveis pelo controle da 
dengue e devem trabalhar de forma integrada. Entretanto, algumas ações são específicas dos ACS, e outras 
ações são de responsabilidade dos ACE. Considerando as ações específicas do ACS, assinale a alternativa 
correta. 

A. Vistoriar  e  tratar  os  imóveis  cadastrados  e  identificados  pelo  ACS,  que  necessitem do  uso  de 
larvicidas e/ou remoção mecânica de difícil acesso, que não possam ser eliminados pelo ACS.

B. Realizar a avaliação clínica dos usuários que estão sob suspeita de dengue.

C. Fornecer medicamentos para as pessoas que estão com o diagnóstico confirmado de dengue.

D. Solicitar exames laboratoriais para a confirmação dos casos suspeitos de dengue.

E. Acompanhar os pacientes com dengue, após atendimento nos serviços de saúde, por meio de visitas 
domiciliares, orientando a família e a comunidade.

45. O Programa Bolsa Família destina-se às famílias de baixa renda, em risco nutricional, para que suas 
crianças  possam  se  alimentar.  Para  receber  o  benefício,  as  mães  tem  que?  Assinale  a  alternativa 
INCORRETA.

A. Fazer as consultas do pré natal, se for gestante.

B. Apresentar o registro de nascimento do filhos.

C. Participar nas atividades educativas (reuniões) promovidas pela UBS onde ela é atendida, sendo esta 
facultativa, ou seja a mãe vai se quiser. 

D. Manter a vacinação da criança em dia.

E. Garantir a amamentação da criança, pesando-a periodicamente.

46. Assinale a alternativa INCORRETA  Qual das atividades citadas abaixo não compete ao ACS.

A. Realizar o cadastro das famílias sobre sua responsabilidade.

B. Mapear a sua área de atuação. 

C. Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco.
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D. Realizar a programação e o planejamento em saúde.

E. Participar do processo de programação e planejamento em saúde.

47.  Com relação  aos  princípios  doutrinários  do  Sistema  Único  de  Saúde(SUS),  assinale  a  alternativa 
correta.

A. Universalidade significa que o cidadão será atendido conforme sua necessidade,

B. O SUS tem como princípios doutrinários a universalidade, a equidade,e a integralidade.

C. Equidade, neste caso significa que todo cidadão é igual perante o SUS.

D. Integralidade, significa que o cidadão terá atendidas todas as suas necessidades sem barreiras.

E. Equidade significa atenção ambulatorial e hospitalar em todos os níveis.

48. As doenças transmitidas pela água sempre tiveram grande significado para as populações ribeirinhas. 
Devido ás mudanças climáticas ocorridas nos últimos tempos e a urbanização desenfreada têm ocorrido 
chuvas  torrenciais  e  alagamentos  em lugares  onde  até  pouco  tempo  seria  inimaginável,  estes  fatores 
associados fazem com que a  preocupação com os  micro  organismos  veiculados  pela  água  sejam uma 
preocupação  de  todas  as  regiões.  Assinale  a  alternativa  INCORRETA sobre  as  doenças  ou  sobre  as 
orientações para preveni-las.

A O  cólera  já  esteve  controlado  por  muitos  anos,  sendo  portanto  considerada  como  doença  re-
emergente. 

B É essencial que o ACS oriente as famílias a só ingerirem água tratada, ou fervida ou filtrada.

C Orientar as famílias para que as crianças não brinquem em córregos ou andem descaço.

D Nas enxurradas há maior risco de contrair leptospirose, hepatite A, e doenças diarreicas, pois a água 
carrega resíduos contaminados pelos lugares onde passa. 

E A Hepatite A e E só produzirá doença se for ingerida água contaminada.

49. Você ACS é responsável pela interligação entre a equipe de saúde e a comunidade, além disso tem um 
papel fundamental na mudança de hábitos que não trazem benefícios á saúde por outros mais saudáveis. 
Com relação a uma Senhora chamada Aurora residente na sua área de abrangência e que tem se mostrado 
resistente nas orientações sobre higiene, assinale a alternativa correta sobre a forma positiva de abordagem. 

A Dizer categoricamente: a senhora realmente não sabe seguir as orientações.

B Não combina com a Srª ser negligente!

C Problematizar a situação dizendo: como a Srª uma pessoa tão cuidadosa e preocupada com a saúde da 
família acha que pode resolver esta situação?

D A senhora tem que acabar com as moscas e baratas para evitar infecções e verminose na sua família.

E Tem gente que só faz as coisas na base da imposição, não adianta querer cultivar bons hábitos.

50.  A Influenza  A H1N1  é  uma  doença  infecciosa  grave  que  acomete  principalmente  adultos  jovens, 
crianças e gestantes. Um das formas mais simples e eficazes de prevenção contra a doença é a lavagem 
correta das mãos com

A. hipoclorito.

B. água e sabão.

C. tamiflu.

D. vinagre.
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E. desinfetante em gel.

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – 10

31. Primeiro pré-molar superior direito, segundo molar inferior esquerdo decíduo, terceiro molar superior 
esquerdo, incisivo central inferior esquerdo, incisivo lateral inferior direito decíduo. Marque a sequência 
correta das notações dentais

A. 14, 47, 28, 31, 82.

B. 44, 65, 27, 11, 52.

C. 14, 75, 28, 41, 82.

D. 24, 85, 38, 31, 72.

E. 34, 54, 17, 21, 62.

32. São atribuições específicas do ACD (Atendente de Consultório Dentário), EXCETO

A. preparar  e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho,  sonda,  etc.)  necessário para o 
trabalho.

B. instrumentalizar  o  cirurgião  dentista  ou  THD  durante  a  realização  de  procedimentos 
clínicos(trabalho a quatro mão).

C. agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento.

D. acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família no tocante à saúde bucal.

E. realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras, sob supervisão do cirurgião dentista.

33. A tríade de KEYES, que coloca os fatores essenciais para que a cárie ocorra, esta melhor descrita no 
item:

A. Hospedeiro, microbiota e dieta, modulados pelo fator tempo.

B. Dente, açúcar e carboidratos.

C. Composição da placa, tipo de bactéria e imunocompetência do hospedeiro.

D. Ausência de flúor na agua, desinformação do paciente, falta de atendimento por Dentistas.

E. Indução da cárie, indução do hospedeiro, indução da dieta.

34. Marque a alternativa correta em relação à cronologia da Dentição permanente humana por ordem de 
primeiro a último a irromper.

A. Caninos  inferiores,  primeiros  pré-molares,  segundos  pré-molares,  caninos  superiores,  segundos 
molares,  terceiros  molares,  primeiros  molares,  incisivos  centrais  e  laterais  inferiores,  incisivos 
centrais superiores, incisivos laterais superiores

B. Incisivos centrais  e laterais  inferiores,  incisivos centrais  superiores,  incisivos laterais  superiores, 
caninos  inferiores,  primeiros  pré-molares,  segundos  pré-molares,  caninos  superiores,  primeiros 
molares, segundos molares, terceiros molares.

C. Primeiros  molares,  incisivos  centrais  e  laterais  inferiores,  incisivos  centrais  superiores,  incisivos 
laterais  superiores,caninos  superiores,  segundos  molares,  terceiros  molares,  caninos  inferiores, 
primeiros pré-molares, segundos pré-molares.
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D. Primeiros  molares,  incisivos  centrais  e  laterais  inferiores,  incisivos  centrais  superiores,  incisivos 
laterais  superiores,  caninos  inferiores,  primeiros  pré-molares,  segundos  pré-molares,  caninos 
superiores, segundos molares, terceiros molares.

E. Incisivos centrais  e laterais  inferiores,  incisivos centrais  superiores,  incisivos laterais  superiores, 
primeiros  molares,  caninos  inferiores,  primeiros  pré-molares,  segundos  pré-molares,  caninos 
superiores, segundos molares, terceiros molares.

35. Os cortantes manuais são instrumentos empregados para cortar, clivar e planificar a estrutura dentária. 
São exemplos de cortantes manuais:

A. Cinzéis, enxadas, machado, recortador de margem gengival e colher de dentina.

B. Recortador de margem gengival, colher de dentina, fórceps e cinzéis.

C. Cinzéis, enxada, machado, colher de dentina e brocas esféricas.

D. Recortador de margem gengival, colher de dentina, brocas esféricas e cinzéis.

E. Cinzéis, enxadas, machado, recortador de margem gengival e fórceps.

36. Qual desses materias para ser usado precisa da adição de agua?

A. Silicona de adição.

B. Silicona de condensação.

C. Pasta Zincoenólica.

D. Alginato.

E. Mercaptanas.

37. Sobre superfície, método e frequência, marque a alternativa  INCORRETA em relação à limpeza de 
artigos e superfícies. (Questão igual à doze.)
A. Cuspideira - Água e sabão - Fricção - Após cada atendimento.

B. Equipo - Água e sabão - Fricção - 2X ao dia após Período de trabalho.

C. Pontas - Água e sabão - Fricção/ Enxágue - 1X ao dia.

D. Piso – Vassoura, água e sabão - Fricção/ Enxágue - 2X ao dia após Período de trabalho.

E. Mocho – Água e sabão - Fricção - 2X ao dia após Período de trabalho.

38. O dente 55 é a representação numérica do elemento:

A. Primeiro Molar superior direito permanente.

B. Segundo molar superior esquerdo permanente.

C. Primeiro Molar Superior esquerdo decíduo.

D. Primeiro Molar Superior direito decíduo.

E. Segundo Molar Superior direito decíduo.

39. Os grampos para isolamento nos dentes molares, pré-molares e anteriores são, respectivamente,

A. 200, 204 e 211.

B. 206, 207 e 200.

C. 200, 206 e 210.
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D. 202, 205 e 209.

E. 203, 209 e 208.

40. Qual a concentração de flúor usado para bochechos diários em crianças e adolescentes?

A. 0,05% NaF.

B. 0,2% NaF.

C. 1,0% NaF.

D. 2,0% NaF.

E. 5,0% NaF.

41. Qual o aparelho utilizado para esterilização de instrumentais odontológicos?

A. Ultra-som.

B. Auto-clave.

C. Fotopolimerizador.

D. Caneta de alta rotação.

E. Pontas para profilaxia a base de oxido de zinco.

42. Com relação ao equipamento como elemento de trabalho, ele é destinado ao paciente

A. unidade suctora.

B. mocho.

C. armários.

D. mesa auxiliar.

E. cadeira odontológica.

43. Qual o material usado para cimentação de peças protéticas?

A. Mercaptanas.

B. Cimento resinoso.

C. Poliéteres.

D. Siliconas.

E. Alginato.

44. O risco de contaminação dos profissionais em odontologia segue uma escala de maior para menor risco, 
sendo então de:
CD (cirurgião dentist) THD (técnico em Higiene dental), ACD (atendente de consultório dentário, TPD 
(técnico em prótese dentária).

A. CD, THD, ACD, TPD.

B. THD, ACD, TPD, CD.

C. CD, ACD, THD, TPD.

D. TPD, AC D, THD, CD.

E. CD, TPD, ACD, THD.
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45. O que significa o índice denominado como CPOD?

A. número de dentes permanentes cariados, perdidos e restaurados.

B. número de dentes decíduos cariados, perdidos e restaurados.

C. prevalência de cárie nas dentições permanente e decídua.

D. Número de dentes decíduos perdidos, com tratamento endodôntico ou restaurados.

E. Prevalência de dentes hígidos na dentição permanente.

46. Marque a definição mais correta para infecção cruzada.

A. Infecção ocasionada pela transmissão de sangue de um paciente a outro através de materiais não 
esterilizados.

B. Transmissão unilateral de microorganismos do paciente para o profissional durante o atendimento 
clinico.

C. Transmissão bilateral de saliva pelo paciente e profissional durante o atendimento clínico.

D. Infecção iniciada pelo procedimento clinico que ocasionará uma patologia iatrogênica.

E. Infecção ocasionada pela transmissão de um microorganismo de um paciente para outro, geralmente 
pelo pessoal, ambiente ou um instrumento contaminado.

47. O Tubérculo de Carabelli, ou Cúspide de Carabelli esta localizado próximo ao

A. ângulo mesiolingual do Segundo molar superior.

B. ângulo mesiolingual do Primeiro molar superior.

C. ângulo mesiovestibular do Segundo molar superior.

D. ângulo distolingual do Primeiro molar superior.

E. ângulo mesiovestibular do terceiro molar superior.

48.  Quanto  à  monitoração  biológica  para  esterilização,  quando  realizada  a  manutenção  periódica  do 
equipamento e diariamente a monitoração física e química, sua periodicidade deve ser

A. também diária.

B. semanal.

C. quinzenal.

D. mensal.

E. bimestral.

49. São indicados sua esterilização em autoclave:

A. Luvas de látex para procedimento.

B. Láminas de bisturi numero 12.

C. Sugadores para saliva plástico.

D. Lençol de borracha.

E. Seringa Carpule.

50. Qual a denominação dos artigos que entram em contato com a mucosa íntegra e/ou pele não íntegra?

A. Artigos altamente críticos.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Molar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Molar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Molar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Molar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Molar
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B. Artigos de supra-clínicos.

C. Artigos críticos.

D. Artigos não críticos.

E. Artigos semi-críticos.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM – 11 -

31.  A água é  fator  determinante  do progresso e tem relação direta  com a saúde,  por  quê? Assinale  a 
alternativa correta. 

 A. Pode transmitir doenças como hepatite B. 

 B. Reduzem os índices de mortalidade de crianças; pois melhoram o seu sistema imunológico.

 C. Doenças veiculadas pele água dispensam o atendimento nas unidades de saúde.

 D. O uso de água potável e saneamento básico é responsável pela redução de várias doenças.

 E.  Nos casos de cólera não devemos realizar a reidratação oral.

32. As ações de saneamento básico garantem a adequada ocupação do solo urbano e abrangem? Assinale a 
alternativa correta.

 A. Cuidados com o destino do lixo; esgotamento sanitário; controle de vetores.

 B. O Ministério da Saúde no trato das condições de habitação.

 C. O controle do consumo de sal por portadores de hipertensão arterial.

 D. Os políticos no estabelecimento de estratégias de ocupação e não os profissionais de saúde.

 E. Apenas os cuidados com esgoto e água potável.

33. O despejo dos esgotos in natura, ou seja sem o tratamento adequado nos rios resultam em consequências 
danosas ao meio ambiente e à saúde da população. Com base no enunciado é correto afirmar que 

A. o tratamento de esgoto tem um custo muito elevado.

B. propiciam focos de contaminação.

C. pode ser corrigido, e é mais econômico realizar a despoluição dos rios.

D. preservam a flora e a fauna; não transmitem doenças.

E. é muito mais barato investir na criação de unidades de saúde. 

34. Sanear significa “tornar saudável”, portanto sinônimo de promover a saúde. Dentre os vários fatores de 
melhoria  da  qualidade  de  vida,  pode-se  afirmar  que  as  doenças  citadas  são  preveníveis  por  ações  de 
saneamento básico:

A. Cólera (bactéria); hepatite A, gastrenterites e Ascaris lumbricóides.

B. Dengue, hepatite B e lombrigas.

C. Lombrigas (Ascaris lumbricóides); hepatite C e diabetes tipo II.

D. Hepatite A (vírus); doenças auto-imunes, sarampo.

E. Hepatite, cirrose, diarréia, dengue.
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35. Com relação a Dengue é correto afirmar que

A. o período de incubação é superior a 7 dias.

B. os artrópodes não são responsáveis pela sua transmissão.

C. é causada por um vírus, transmitida ao homem pelo mosquito Aedes aegypti.
D. é transmitida de uma pessoa a outra.

E. a urbanização não pode ser responsabilizada pela disseminação da doença.

36. São doenças veiculadas pela água todas as listadas abaixo, EXCETO, 
A. disenteria bacilar.

B. febre tifóide.

C. hepatite B.

D. poliomielite.

E. hepatite A.

37. Assinale a alternativa correta sobre a exigência de seleção de resíduos dos serviços de saúde.

A. Compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e ao Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA) definirem os procedimentos e a legislação sobre o gerenciamento de resíduos.

B. O serviço de saúde deve selecionar apenas os resíduos infectantes, e perfuro-cortates.

C. O serviço de saúde deve selecionar os resíduos infectante,  químico e perfurocortante,  os demais 
materiais são de responsabilidade do serviço de coleta.

D. O importante é separar o lixo comum do infectante.

E. Desde que se produza uma menor quantidade de lixo, e que se separe o infectante, e o químico, não é 
exigido que se separe o lixo considerado comum do reciclável. 

38. Durante a visita domiciliar, a auxiliar de enfermagem encontra dona Albertina que acabou de vir morar 
no seu bairro, tem um bebê (1º filho) com 7 dias, dificuldades para amamentar, e refere sangramento com 
odor fétido. Assinale a resposta que contém as orientações prioritárias para esta Senhora. 

A. Orientar sobre vacinas, lóquios, ginecomastia, febre no puerpério.

B. Esclarecer sobre higiene do recém nascido, avaliar condições de mama, verificar vacinas.

C. Verificar as dificuldades na amamentação, orientar sobre ingesta e excreta, planejamento familiar.

D. Orientar sobre saneamento básico, higiene do ambiente, cuidados com o bebê.

E. Verificar as dificuldades na amamentação e orientar sobre a importância do aleitamento materno 
exclusivo até o 6º mês,  agendar consulta médica,  verificar  condições do coto umbilical,  agendar 
puericultura, verificar exame de fenilcetonúria.

39. Na micro-área em que a Auxiliar de Enfermagem (AE) Salete trabalha existe um número preocupante 
de adolescentes gestantes. Josilene é uma destas adolescentes que deu a luz a um linda menininha chamada 
Gabriela. Já nas primeiras semanas de vida Josilene percebeu que havia algo de errado com sua filha. A 
garotinha tinha crises respiratórias com frequência. Como medo de que algo mais sério pudesse acontecer 
com a menina, Josilene procurou auxílio na UBS. Gabriela foi avaliada cuidadosamente por uma médica 
pediatra que, após a avaliação clínica e análise criteriosa dos resultados dos exames realizados, chegou a 
conclusão  de  que  a  menina  era  asmática.  A médica  então  deu  algumas  orientações  para  Josilene  e 
prescreveu um medicamento que deveria ser utilizado por via pulmonar. A mãe de Gabriela adquiriu o 



Anexo Único do Edital 031/2010-DCV

medicamento, porém não sabia como administrá-lo. Durante uma visita domiciliar, a AE foi questionada 
quanto  a  maneira  correta  de  utilizar  aquele  medicamento.  Salete,  por  sua  vez,  prontamente  ensinou a 
mãezinha a maneira adequada de administrar  o medicamento.  Assinale a alternativa que corresponde a 
forma farmacêutica utilizada pela via pulmonar.

A. Xarope.

B. Solução otológica.

C. Elixir.

D. Aerossol.

E. Parenteral.

40. Assinale a alternativa correta sobre Diabetes mellitus tipo II, tuberculose e hipertensão.

A. Apresenta-se em jovens independente de seu peso; sua incidência é explicada pela presença de um 
agente etiológico e um indivíduo suscetível; é devida ao consumo de sal.

B. É motivada pelo aumento da expectativa de vida, atinge mais pessoas idosas; só atinge pessoas acima 
de 50 anos.

C. Sempre vem acompanhada por sintomas característicos da doença; é transmitida em todas as suas 
formas; é comum em pessoas acima de 60 anos.

D. Sempre tem sintomas presentes;  pode manifestar-se  em outros órgãos  que não o pulmão,  porém 
continua transmissível, pessoas jovens não devem ter preocupação com a hipertensão.

E. Têm início insidioso, com forte componente hereditário; aproximadamente 1/3 da população mundial 
é  portadora  do  bacilo  de  Koch;  considera-se  como  fatores  de  risco  a  obesidade,  tabagismo  e 
sedentarismo. 

41. Com relação à alimentação, pode-se afirmar que é INCORRETO

A. fazer de 04 a 06 refeições pequenas ao dia. 

B. usar gordura, óleos e açucares em todas as refeições. 

C. comer um alimento de cada grupo em cada refeição. 

D. acreditar na existência de 6 grupos de alimentos. 

E. consumir cereais como base da dieta, seguido de frutas e vegetais. Deve-se também ingerir pequenas 
quantidades de carnes em geral, e o consumo de gorduras, óleos e doces ocasionalmente. 

42. Sobre as câmaras frias em unidades básicas de saúde pode-se afirmar que

A. não existe a necessidade de repor conservadores de frio ou gelo no congelador após a retirada de 
vacinas para transportes.

B. as vacinas devem ficar na porta da geladeira para facilitar o acesso, ou em gavetas etiquetadas.

C. o termômetro é de uso opcional pelo profissional da saúde responsável pela unidade.

D. a gaveta para legumes deve ser retirada para dar lugar a garrafas ou frascos com água tingida e/ou sal 
– os quais serão utilizados para manter a baixa temperatura do refrigerador caso haja falta de energia 
elétrica.

E. não existe problema algum em compartilhar o uso da tomada do refrigerador desde que com o uso de 
T. 

43.  Quanto  à  transmissão  das  doenças  sexualmente  transmissíveis  –  DST,  assinale  a  alternativa 
INCORRETA. 
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A. Grande perda de peso sem motivo aparente, cansaço, diarréia, febre e tosse seca são indicativos de 
DSTs.

B. Beijar, trabalhar ou sentar em cadeira transmitem DSTs dependo de qual doença.

C. A utilização de camisinha corretamente além de prevenir  gravidez garante a sua segurança com 
relação às DSTs.

D. A hepatite B pode ser prevenida com o uso de camisinha, masculina ou feminina. 

E. A sífilis na mulher grávida pode provocar aborto ou passar para o bebê causando doença grave ou a 
sua morte.

44. O aparelho reprodutor feminino tem por função produzir os óvulos e propiciar o desenvolvimento do 
novo ser até o seu nascimento, para isto utiliza-se dos seguintes órgãos: Assinale a alternativa correta. 

A. Dois ovários, o útero e uma trompa. 

B. Dois ovários, duas trompas de Falópio. 

C. Ovário, vagina e útero. 

D. Dois ovários, duas trompa de Falópio do útero e da vagina.

E. Vagina e útero.

45. Com o passar dos anos o homem desenvolveu métodos para controlar o número de filhos. Assinale a 
alternativa INCORRETA.
A. Pílulas e injeções que impedem a ovulação. 

B. Espermaticidas, DIU e diafragma impedem a liberação dos espermatozóides. 

C. Camisinha impede a liberação dos espermatozóides. 

D. Método de Billing e calendário impedem a gravidez por suspenderem as relações sexuais no período 
fértil.

E. Laqueadura impede o encontro do óvulo com o espermatozóide. 

46. Assinale a alternativa que contem os princípios e diretrizes do SUS.

A. Atendimento  integral,  universalidade,  equidade,  hierarquização;  regionalização,  descentralização, 
controle social.

B. Rede de atenção básica, rede de atenção secundária, rede de atenção terciária. 

C. Atendimento  integral,  participação  da  comunidade,  controle  social,  rede  básica,  secundária  e 
terciária. 

D. Descentralização, atendimento integral e controle social; pacto pela vida.

E. Perfil epidemiológico, risco, vulnerabilidade, atendimento integral.

47. A saúde da família é a estratégia que o Ministério da Saúde escolheu para reorientar a atenção básica de 
saúde, portanto assinale o que é atenção básica.

A. Saúde pobre, para os pobres. 

B. É a porta de entrada e todos os problemas de saúde deverão ser encaminhados. 

C. É sinal de baixa resolução dos problemas.

D. É onde se alocam as pessoas com menor qualificação profissional. 

E. É o primeiro contato do usuário com os serviços de saúde , sendo “porta de entrada do sistema de 
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saúde”.

48. A Srª Ana Maria tem 72 anos, há 5 dias sofreu um Acidente Vascular Cerebral, encontra-se com pele 
desidratada,  semi-consciente,  sem  controle  esfincteriano.  Com  relação  aos  cuidados  de  enfermagem 
necessários para prevenir o aparecimento de úlcera de pressão assinale a alternativa INCORRETA.

A. Fazer mudança de decúbito de 2/2 hs.

B. Utilizar travesseiros revestidos com plástico para evitar que fiquem úmidos.

C. Aliviar a pressão direta sobre o cóccix.

D. Manter a pele seca e limpa.

E. Manter paciente hidratado, proteger as proeminências ósseas. 

49. Assinale a alternativa correta com relação a técnica de curativos.

A. Nos curativos compressivos é indispensável o uso de soluções salina ou anti-séptica.

B. Curativo com drenagem é utilizado para evitar que o curativo permaneça úmido.

C. Curativos hidrocolóide impedem que o ar , microorganismos e água entrem em contato com a ferida .

D. Jamais utilizar bolsa de colostomia em curativos, mesmo que drene grande quantidade de exsudato. 

E. Curativos transparentes são contra-indicados pois não têm aderência.

50. José Pedro de 20 anos foi atropelado no dia de seu aniversário, havia bebido um pouco segundo seus 
colegas, enquanto aguardavam a chegada do serviço móvel de emergência chegou seu primo ponderando 
que não havia por que ficar aguardando pois José Pedro disse estar bem. Frente ao presente enunciado 
assinale a alternativa que contém a sequência correta da abordagem primária a qual além de salvar vidas 
garante que muitos sobreviventes o façam sem sequelas.

A. Respiração, vias áreas com controle cervical,  estado neurológico, exposição da vítima, circulação 
com controle de hemorragias.

B. Respiração,  circulação  com controle  de  hemorragias,  vias  aéreas  com controle  cervical,  estado 
neurológico, exposição da vítima.

C. Vias  aéreas  com  controle  cervical,  respiração,  circulação  com  controle  de  hemorragias,  estado 
neurológico, exposição da vítima.

D. Estado neurológico, exposição da vítima, vias aéreas com controle cervical, respiração, circulação 
com controle de hemorragias.

E. Circulação  com controle  de  hemorragias,  vias  aéreas  com controle  cervical,  respiração,  estado 
neurológico, exposição da vítima.


