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de prova.
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia atentamente o seguinte poema, de autoria de 
Luís de Camões, para responder às questões a 
seguir.

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, se algum houve, as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mim converte em choro o doce canto.

E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto:
Que não se muda já como soía”.

01. Assinale a alternativa que apresenta uma 
afirmação INCORRETA em relação à interpretação 
do texto.

a) O tema central do poema são as transformações 
que, em geral, acompanham a existência humana.
b) Mudanças ocorrem continuamente, não só 
no mundo exterior, mas também no interior dos 
indivíduos.
c) Segundo o autor, as novidades que acontecem 
são completamente diferentes da esperança.
d) O objetivo do autor com o poema é enfatizar o 
caráter estável e permanente das coisas e fenômenos 
da realidade.
_________________________________________
02. No primeiro verso do poema, afirma-se 
que “mudam-se os tempos”. Assinale a opção que 
apresenta uma afirmação INCORRETA sobre essa 
oração.

a) O sujeito da oração, embora existente, é 
indeterminado.
b) O termo “tempos” exerce a função sintática de 
núcleo do sujeito.
c) O pronome “se”, neste caso, funciona como 
partícula apassivadora.
d) O verbo está conjugado no plural, em concordância 
com a palavra “tempos”.
_________________________________________
03. Na oração “continuamente vemos 
novidades”, a palavra “continuamente” é classificada 
gramaticalmente como um:

a) adjetivo.
b) verbo.
c) advérbio.
d) pronome.
_________________________________________
04. No último verso da segunda estrofe, omite-se 
um verbo, cujo significado é necessário para conferir 
sentido à oração. Marque a alternativa que indica 
esse verbo.

a) Ficam.
b) Vemos.
c) Mudam.
d) Tomando.
_________________________________________
05. No penúltimo verso do poema, afirma-se que 
“outra mudança faz de mor espanto”. Em relação à 
palavra “mor”, nesse contexto, pode-se afirmar que 
é um:

a) adjetivo, forma abreviada de “maior”.
b) pronome, denotando uma noção de posse.
c) advérbio, com sentido de coisa excepcional.
d) substantivo, significando o mesmo que “amor”.
_________________________________________
06. No desfecho do poema, o autor emprega o 
verbo “soía”. Marque a alternativa que indica um 
possível significado desse termo, de acordo com o 
contexto do poema.

a) Mudava.
b) Cancelava.
c) Costumava.
d) Desabituava.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Assinale a alternativa que contém um valor 
equivalente a expressão irracional 

_________________________________________
08. Qual a soma entre os valores da solução do 
sistema a seguir?

  

a) 3.
b) 4.
c) 5.
d) 6.
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09. Qual a taxa de juros compostos, aplicado 
a um capital inicial de R$1000,00, que rende 
aproximadamenteR$200,00 em um ano? Considere

a) 1,53% ao mês.
b) 0,77% ao mês.
c) 3,06% ao mês.
d) 1,67% ao mês.
_________________________________________
10. Qual das afirmações a seguir descreve 
CORRETAMENTE o conceito e/ou utilidade de uma 
função?

a) Uma função é utilizada para se descobrir o valor 
de uma incógnita, quando se há uma equação do 
primeiro ou segundo grau.
b) Uma função permite a construção de um gráfico 
que se permita calcular o valor da incógnita x.
c) Funções do terceiro grau só podem ser 
representadas em um gráfico de três dimensões, 
uma dimensão para cada grau da potência.
d) Uma função descreve a relação matemática de 
dependência entre duas variáveis, dentro de um 
domínio no qual aquela relação matemática é válida.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia atentamente a matéria jornalística a 
seguir, publicada em outubro deste ano, e marque a 
alternativa que indica o tema de que se trata.

“O Plenário do Senado Federal aprovou em 
segundo turno, nesta terça-feira, com sessenta 
votos favoráveis e dezenove votos contrários, a 
Proposta de Emenda Constitucional 6/2019. A 
proposta envolve a fixação de uma idade mínima 
(65 anos para homens e 62 anos para mulheres) 
para a aposentadoria, extinguindo a aposentadoria 
por tempo de contribuição. O objetivo da proposta, 
segundo o governo, é reduzir o rombo nas contas 
públicas.A estimativa de economia com a PEC 
6/2019 é de cerca de R$ 800 bilhões em dez anos”. 
(Agência Senado, 22/10/2019, com adaptações).

a) Comissão Parlamentar de Inquérito.
b) Extinção do Ministério do Trabalho.
c) Fim da Contribuição Sindical.
d) Reforma da Previdência.
_________________________________________
12. Em setembro deste ano, o atual Presidente 
da República, Jair Bolsonaro, fez o seu primeiro 
discurso na Assembleia Geral da ONU. Analise o 
seguinte trecho do discurso e marque a opção que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O Brasil também sente os impactos da ditadura 
________. Dos mais de quatro milhões que fugiram 
do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da 
fome e da violência. Temos feito a nossa parte para 

ajudá-los, através da Operação Acolhida, realizada 
pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. 
Trabalhamos com outros países, entre eles os 
Estados Unidos, para que a democracia seja 
restabelecida lá, e também nos empenhamos 
duramente para que outros países da América do 
Sul não experimentem esse nefasto regime.”.
(Portal G1, 24/09/2019, com adaptações)

a) francesa
b) argentina
c) venezuelana
d) norte-americana
_________________________________________
13. Com base na Lei Orgânica do Município 
de Jandaia do Sul, assinale a alternativa que NÃO 
indica uma função que compete privativamente ao 
município.

a) Legislar sobre assuntos de interesse local.
b) Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira.
c) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência.
d) Organizar e prestar os serviços públicos de 
interesse local.
_________________________________________
14. Examine o seguinte relato histórico sobre o 
Município de Jandaia do Sul e marque a opção que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Integrada à prodigiosa região fisiográfica 
denominada ________, a gleba onde a companhia 
colonizadora formou o Patrimônio de Jandaia 
recebeu, desde logo, a contribuição fecunda e 
dinâmica da cultura cafeeira, que projetou a região 
e o Estado do Paraná como unidade federativa de 
primeira grandeza, num período relativamente curto, 
genericamente conhecido na historiografia brasileira 
pela designação de Ciclo do Café”. 
(Portal da Prefeitura Municipal, com adaptações).

a) Norte Novo
b) Extremo Oeste
c) Campos Gerais
d) Litoral Paranaense
_______________________________________

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. No que diz respeito às malformações 
possíveis do trato genital feminino assinale a 
alternativa INCORRETA a seguir.

a) O útero bicorno é resultado da fusão incompleta dos 
ductos müllerianos e é caracterizado por 2 cavidades 
endometriais separadas, mas comunicantes, 
apresentando apenas um colo uterino .
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b) A anomalia mülleriana de classe III é o útero 
didelfo, e deve haver suspeita diagnóstica quando 
houver presença de septo vaginal longitudinal.
c) Nas mulheres com útero unicorno, que é 
resultante de impossibilidade de um dos ductos 
müllerianos alongar-se ou desenvolver-se, não há 
maior incidência de endometriose ou infertilidade.
d) Na agenesia mülleriana ou síndrome de Mayer-
Rokitansky-Kuster-Hauser que é caracterizada 
por ausência congênita de útero e vagina, espera-
se encontrar a presença normal dos ovários, e 
pode haver associação com outras malformações 
esqueléticas.
_________________________________________
16. A incidência de complicações pós-operatórias 
é em torno de 3-4 % das cirurgias ginecológicas 
sendo responsabilidade do ginecologista, como 
cirurgião, identificar fatores de risco e atuar para 
prevenir a morbidade perioperatória. Acerca do tema 
assinale a alternativa CORRETA.

a) Para procedimentos de pequeno porte como a 
inserção de DIU (dispositivo intrauterino) e biópsia 
endometrial é recomendado que seja administrada 
doxiciclina profilática imediatamente antes do 
procedimento (American College of Obstetricians 
and Gynecologists – ACOG).  
b) Para pacientes consideradas sem risco para TEV 
(tromboembolismo venoso) que forem submetidas à 
cirurgia ginecológica de grande porte, recomenda-
se a deambulação precoce associada ao uso de 
método farmacológico como a heparina de baixo 
peso molecular até a alta hospitalar. 
c) O uso de opióides, como a morfina, para controle 
da dor pós operatória é proibido em cirurgias 
ginecológicas em virtude de seus efeitos colaterais 
como a depressão respiratória, náuseas e vômito. 
d) Pacientes com doença sistêmica incapacitante 
e que representam ameaça constante à vida 
são classificados como ASA V (Classificação da 
American Society of Anesthesiologists). 
_________________________________________
17. O sistema de banco de dados e de relatórios 
das imagens das mamas (BI-RADS) relaciona lesões 
mamárias à sua suspeição para câncer de mama 
e é usado para nortear o seguimento da paciente. 
Assinale a alternativa CORRETA que correlaciona 
lesões à classificação.

I. Massa mamária circunscrita acompanhada 
por menos de 2 anos – BI-RADS 2 (achado não 
totalmente normal, mas definitivamente benigno) 
II. Assimetria focal – BIRADS 4 A (baixo índice de 
suspeição para malignidade, mas com indicação de 
intervenção)
III. Massa sólida irregular mal definida – BI-RADS 4 
C (índice moderado de suspeição para malignidade)
IV. Cisto estável, fibroadenoma estável confirmado 
por biópsia – BI-RADS 2 (achado não totalmente 
normal, mas definitivamente benigno) 

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
_________________________________________
18. As infecções geniturinárias são patologias 
frequentes que ocorrem em todas as fases da vida 
da mulher causando grande desconforto. No que diz 
respeito a este tópico, julgue  VERDADEIRO (V) ou 
FALSO (F).
1. A doença que causa ulceração genital de maior 
prevalência é o herpes genital, sendo o herpes 
simplex virus tipo 2 o mais costumeiramente 
encontrado nas lesões genitais.
2.  Na sífilis secundária caracteristicamente 
encontra-se uma lesão chamada cancro que é uma 
úlcera clássica isolada e firme ao toque, com base 
integrada não infectada.
3. Paciente com lesão tipo pápula eritematosa genital 
que evolui para pústula com posterior ulceração 
em 48 horas descreve a sequência de evolução do 
cancro mole. 
4. O linfogranuloma venéreo, que é causado pela 
Chlamydia trachomatis, em sua segunda fase 
de desenvolvimento pode causar prurido retal e 
descarga mucoide pelas úlceras retais, sendo 
também o sangramento retal comum.
Assinale a alternativa CORRETA:

a) V, F, V, F
b) V, V, F, F
c)  F, V, V, V
d) V, V, F ,V
_________________________________________
19. A perda involuntária de qualquer volume de 
urina define a incontinência urinária, que pode ser 
classificada de diversas formas, sendo os 2 grandes 
grupos a incontinência urinária aos esforços e a de 
urgência. Assinale a alternativa INCORRETA:

a) São fatores de risco para incontinência urinária 
a obesidade, tabagismo, constipação intestinal e a 
realização de histerectomia prévia. 
b) A fisioterapia e exercícios para fortalecimento do 
assoalho pélvico mostraram-se úteis apenas para 
casos de incontinência urinária aos esforços. 
c) Nas pacientes com incontinência aos esforços, 
mais comumente ocorre perda urinária de pequeno 
volume, frequentemente a paciente consegue chegar 
ao banheiro e raramente acorda a noite para urinar.
d) Entre as drogas que podem contribuir para 
perda urinária pode-se citar o álcool, diuréticos 
(furosemida), bloqueadores da canal de cálcio 
(nifedipina) e inibidores da ECA (losartana).
_________________________________________
20. O câncer mais comum nas mulheres da 
maioria dos países é o câncer de mama, sendo a 
principal causa de morte por câncer em mais de 100 
países. Assinale a alternativa CORRETA a respeito 
do tema.
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I. O câncer de mama, quando associado à gestação, 
é aquele que ocorre durante a gravidez ou até 12 
meses após o parto.
II. A incidência do câncer de mama associado à 
gestação é de cerca de 6,5 em 10.000 nascimentos, 
sendo que a forma mais comum diagnosticada é o 
carcinoma lobular invasor em estágio I.
III. A mamografia não deve ser realizada na gravidez, 
mesmo com proteção abdominal, devido a seu risco 
teratogênico e por sua baixa sensibilidade (35-40 %).
IV. Toda massa palpável persistente na mama com 
mais de 2 semanas durante a gravidez deve ser 
investigada, sendo o método diagnóstico de imagem 
de escolha a ultrassonografia por ser o exame mais 
sensível.

a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
_________________________________________
21. Uma das causas de sangramento importante 
durante a gravidez é o descolamento prematuro 
de placenta (DPP), que é a separação da placenta 
normalmente inserida (de forma completa ou 
parcial) antes do nascimento. Assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) A amniotomia deve ser evitada quando há 
diagnóstico de DPP pois pode aumentar a passagem 
de tromboplastina para a corrente sangüínea 
materna.
b) O fator de risco mais importante reconhecido é a 
história de DPP em gestação anterior e a presença 
de síndrome hipertensiva a condição clínica mais 
frequentemente associada ao DPP .
c) Diabetes pré-gestacional, hipotireoidismo, idade 
materna menor que 20 anos e tabagismo são fatores 
de risco para DPP .
d) Faz parte do diagnóstico diferencial de DPP a 
placenta prévia, hematoma subcoriônico, rotura 
uterina e trabalho de parto.
_________________________________________
22. Entre os agentes etiológicos causadores de 
infecção congênita e perinatal está o citomegalovírus 
(CMV), que é um herpes-vírus com dupla hélice de 
DNA. Assinale a alternativa CORRETA. 

I. A transmissão do CMV pode ocorrer por 
contato com saliva, sangue, contato sexual ou urina 
de pessoas contaminadas.
II. São possíveis sintomas da infecção primária 
a mialgia, mal-estar, febre e calafrios.
III. Há elevada incidência de perda auditiva 
causada pelo CMV na população geral.
IV. São sinais ultrassonográficos de infecção 
pelo CMV a placentomegalia, derrame pericárdico, 
ascite e ventriculomegalia.

V. A suspeição de infecção materna recente 
pode ser detectada pela presença de alta avidez (80 
%) de IgG específica anti-CMV

a) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
23. Uma das doenças que mais complica 
gestações é a hipertensão arterial em suas diversas 
apresentações na gravidez. Estima-se uma incidência 
de 7 a 10 % das gestações. Com relação à síndrome 
hipertensiva na gravidez assinale a alternativa 
CORRETA. 

a) Para pacientes com eclampsia a conduta 
terapêutica inicial é a administração de diazepan 
10 mg endovenoso em bolus para controle da crise 
convulsiva e cesárea de emergência.
b) Para prevenção de eclampsia em pacientes 
com sinais de eminência o esquema de Zuspan 
recomenda dose de ataque com 5 g intramuscular 
de sulfato de magnésio a 50 % e repetição da dose a 
cada 6 horas para manutenção.
c) A medicação de 1.a escolha para tratamento da 
crise hipertensiva é a hidralazina na dose de 5 mg 
endovenoso em bolus que pode ser repetida a cada 
20 minutos até dose total de 30 mg.
d) Na síndrome HELLP os parâmetros laboratoriais 
encontrados são plaquetas abaixo de 150.000, oxalato 
aminotransferase acima de 600 e desidrogenase 
lática acima de 170.
_________________________________________
24. A anemia pode ser considerada a doença de 
maior ocorrência na gravidez determinando diversos 
efeitos obstétricos desfavoráveis.  Sua repercussão 
sobre o organismo materno dependerá do grau de 
hipóxia tissular. Assinale a alternativa INCORRETA.

a) Entre as principais causas de anemia ferropriva 
citam-se a carência alimentar e a perda crônica de 
sangue (como nas parasitoses intestinais).
b) Pacientes com anemia falciforme (homozigotos) 
tem maior sensibilidade a infecções, especialmente 
a pielonefrite, e maior incidência de doença 
hipertensiva específica da gestação.
c)  Oxigenação fetal deficiente com consequente 
redução de líquido amniótico, hiporresponsividade, 
centralização e/ou morte fetal estão associados à 
anemia materna grave (Hemoglobina < 6 g/dL).
d) Nos casos de anemia megaloblástica (deficiência 
de folatos) o hemograma para diagnóstico apresenta 
hipercromia, microcitose, leucopenia e plaquetopenia.
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25. Ao conjunto de movimentos e fenômenos 
ativos e, em especial, passivos do feto durante 
sua passagem pelo canal do parto é dado o nome 
de mecanismo de parto. Assinale a alternativa 
CORRETA.

a) Para a apresentação cefálico fletida o ponto de 
reparo é a fontanela lambdoide, o ponto de referência 
é o occipício e a linha de orientação é a sutura sagital. 
b) Para o parto pélvico pode ser necessária a realização 
da manobra de Rojas que consiste em realização de 
movimentos pendulares de abaixamento e elevação 
do corpo fetal, procurando fazer com que o ombro 
anterior se encaixe no subpúbis e, em seguida, 
desprenda com auxílio digital. 
c) A manobra de Mauriceau consiste em adotar uma 
atitude passiva, sem executar tração alguma sobre o 
feto em apresentação pélvica, apenas orientando o 
feto, que é rebatido sobre o abdome materno. 
d) O assinclitismo anterior ocorre quando a sutura 
sagital se aproxima da pube e o parietal posterior 
desce até ultrapassar o promontório materno, que 
também é denominado “obliquidade de Litzmann”.
_________________________________________
26. No que se refere aos princípios e diretrizes do 
SUS, considere as afirmativas abaixo:
I – A equidade assegura a discriminação positiva da 
população, garantindo a todos o direito igualitário à 
saúde.
II – A territorialização visa o desenvolvimento de 
ações que impactem nos determinantes da saúde das 
pessoas e coletividades que constituem determinado 
espaço.
III – Ofertar cuidado de acordo com as necessidades 
das pessoas, o direito à saúde passa pelas 
diferenciações sociais e deve atender às diversidades.
IV – A Atenção Especializada deverá coordenar o 
cuidado ao elaborar, acompanhar e organizar o fluxo 
dos usuários entre os pontos de atenção das Redes 
de Atenção à Saúde.
A alternativa que contém somente afirmativas 
CORRETAS é a:

a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I e IV.
__________________________________________
27.  Tendo em vista a Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB), marque a opção INCORRETA em 
relação à organização da Atenção Básica na Rede de 
Atenção à Saúde.

a) Deverão ser adotadas estratégias para evitar 
exclusão social de grupos que possam vir a sofrer 
estigmatização ou discriminação. Os imigrantes 
internacionais deverão ser incluídos nestas 
estratégias desde que apresentem documentação 
que comprove legalidade da permanência no Brasil.

b) É prevista a implantação da Estratégia de Agentes 
Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) como uma possibilidade para a 
reorganização inicial da Atenção Básica com vistas 
à implantação gradual da Estratégia de Saúde da 
Família. 
c) A Política Nacional de Atenção Básica tem na 
Saúde da Família sua estratégia prioritária para 
expansão e consolidação da Atenção Básica em 
todo o território Nacional.
d) Todos os estabelecimentos de saúde que prestem 
ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do 
SUS, devem ser denominados Unidade Básica de 
Saúde - UBS
_________________________________________
28. De acordo com a Lei 8080, de 19 de Setembro 
de 1990, pode-se afirmar que: 

a) Os gastos públicos do Sistema Único de Saúde 
devem ser arcados pelo recolhimento de impostos, 
não sendo permitido capital privado, nem mesmo de 
forma complementar.
b) A execução de ações de saúde do trabalhador não 
é campo de atuação do Sistema Único de Saúde, 
ficando a caráter do empregador.
c) É uma competência da direção municipal do 
Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar os 
procedimentos dos serviços privados de saúde.
d) Não cita o papel da participação comunitária no 
Sistema Único de Saúde. 
_________________________________________
29. De acordo com a Lei 8142 de 28 de Dezembro 
de 1990, o Conselho de Saúde tem caráter:

a) Provisório e deliberativo.
b) Permanente e deliberativo.
c) Provisório e consultivo.
d) Provisório e punitivo.
_________________________________________
30. De acordo com os Princípios da Bioética, 
quando um profissional propõe tratamento a um 
paciente buscando fazer o bem a esse, está 
cumprindo o princípio da:

a) Autonomia
b) Justiça
c) Beneficência
d) Equidade
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/12/2019.


