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QUESTÕES DE 1 A 10 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir foi extraído da obra O Abolicionismo, 
escrita no final do século XIX pelo diplomata brasileiro 
Joaquim Nabuco. Leia-o atentamente para responder 
as próximas questões.

“Já existe, felizmente, em nosso país, uma consciência 
nacional – em formação, é certo – que vai introduzindo 
o elemento da dignidade humana em nossa legisla-
ção, e para a qual a escravidão, apesar de hereditária, 
é uma verdadeira mancha de Caim, que o Brasil traz 
na fronte. Essa consciência, que está temperando a 
nossa alma, e há de por fim humanizá-la, resulta da 
mistura de duas correntes diversas: o arrependimento 
dos descendentes de senhores, e a afinidade de so-
frimento dos herdeiros de escravos. Não tenho, por-
tanto, medo de que o presente livro não encontre o 
acolhimento que eu espero por parte de um número 
bastante considerável de compatriotas meus, a saber: 
os que sentem a dor do escravo como se fora própria, 
e ainda mais, como parte de uma dor maior – a do 
Brasil, ultrajado e humilhado; os que têm a altivez de 
pensar – e a coragem de aceitar as conseqüências 
desse pensamento – que a pátria, como a mãe, quan-
do não existe para os filhos mais infelizes, não existe 
para os mais dignos; aqueles para quem a escravidão, 
degradação sistemática da natureza humana por in-
teresses mercenários e egoístas, se não é infamante 
para o homem educado e feliz que a inflige, não pode 
sê-lo para o ente desfigurado e oprimido que a sofre; 
por fim, os que conhecem as influências sobre o nosso 
país daquela instituição no passado, e, no presente, o 
seu custo ruinoso, e prevêem os efeitos da sua conti-
nuação indefinida. Possa ser bem aceita por eles esta 
lembrança de um correligionário ausente, mandada 
do exterior, donde se ama ainda mais a pátria do que 
no próprio país – pela contingência de não tornar a 
vê-la, pelo trabalho constante da imaginação, e pela 
saudade que Garrett nunca teria pintado ao vivo se 
não tivesse sentido a nostalgia – e onde o patriotismo, 
por isso mesmo que o Brasil é visto como um todo no 
qual homens e partidos, amigos e adversários se con-
fundem na superfície alumiada pelo sol dos trópicos, 
parece mais largo, generoso e tolerante”. 

(Trecho com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, analise as 
alternativas a seguir e marque a que apresenta uma 
afirmação correta.

a) O autor dá a entender que escreveu esse livro quan-
do estava ausente do Brasil, mas sem perder o seu 
patriotismo.
b) O autor se queixa de que a legislação do país em 
sua época ainda não tinha respeito algum pela digni-
dade humana.
c) O principal receio de Joaquim Nabuco era o de que 
o seu livro não fosse bem aceito pelos demais abolicio-
nistas do país.
d) Para o autor, apesar de a consciência nacional já 
estar bem amadurecida, ela sofria com o atraso repre-
sentado pela escravidão.
___________________________________________

02. O autor do texto afirma que a escravidão “é uma 
verdadeira mancha de Caim, que o Brasil traz na fron-
te”. Marque a alternativa que indica uma figura de lin-
guagem empregada nessa frase.

a) Antítese.
b) Hipérbato.
c) Ironia.
d) Metáfora.
___________________________________________

03. Em determinado momento de seu texto, Joaquim 
Nabuco apresenta uma explicação a respeito da na-
tureza da escravidão. Marque a alternativa que indica 
essa explicação.

a) Elemento da dignidade humana introduzido em nos-
sa legislação.
b) Consciência que está temperando a nossa alma e 
há de por fim humanizá-la.
c) Degradação sistemática da natureza humana por in-
teresses mercenários e egoístas.
d) Os que sentem a dor do escravo como se fora pró-
pria, como parte de uma dor maior.
___________________________________________

04. No trecho selecionado, o autor faz referência a uma 
consciência nacional em formação que estaria “tempe-
rando a nossa alma”. Marque a alternativa que indica 
um possível significado para o termo “temperando”, de 
acordo com esse contexto.

a) Afligindo.
b) Inebriando.
c) Arrebatando.
d) Moderando.
___________________________________________

05. Logo no início do texto, o autor afirma que “já existe, 
felizmente, em nosso país, uma consciência nacional”. 
Marque a alternativa que indica a função sintática exer-
cida pelo termo “consciência nacional” nessa oração.
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QUESTÕES DE 11 A 20 - 
MATEMÁTICA

11. Sobre os Números Naturais, é CORRETO afirmar 
que:

a) A metade de qualquer número natural é um número 
natural.
b) O dobro de qualquer número natural é um número 
natural.
c) A soma entre dois números naturais nem sempre é 
um número natural.
d) A diferença entre dois números naturais é sempre 
um número natural.
___________________________________________

12. Assinale a alternativa que apresenta o maior          
número racional.

a)

b)

c)

d)
___________________________________________

13. Carina precisava distribuir folhas de papel aos seus 
alunos. Ao pegar um pacote de folhas, observou que 
se distribuísse 1 folha por aluno, sobravam 16 folhas. 
Se distribuísse 2 folhas por aluno, 8 alunos ficariam 
sem folha. Quantos alunos tinha nessa sala?

a) 16
b) 20
c) 24
d) 32
___________________________________________

14. A densidade demográfica (hab./km2) é uma medida 
que expressa a razão entre o número de habitantes 
de uma região e a área de sua superfície. O Estado 
da Cidade do Vaticano possui 1000 habitantes e uma 
superfície com 0,44 km2 de área. Assinale a alternativa 
que apresenta a melhor aproximação para a densidade 
demográfica do Vaticano.

a) 227 hab./km2

b) 440 hab./km2

c) 2272 hab./km2

d) 4400 hab./km2

___________________________________________

15. Um indivíduo em repouso respira, em média, 80 ve-
zes a cada 5 minutos. De acordo essa média, quantas 
vezes um indivíduo respira em 1 hora?

a) Objeto direto.
b) Sujeito simples.
c) Objeto indireto.
d) Adjunto adnominal.
___________________________________________

06. No trecho destacado, Joaquim Nabuco se mostrou 
confiante de que o seu livro seria bem acolhido por 
parte de seus compatriotas, a qual ele subdivide em 
categorias. Marque a alternativa que indica o número 
de categorias elencadas pelo autor.

a) Duas.
b) Três.
c) Quatro.
d) Cinco.
_________________________________________

07. Em seu texto, Joaquim Nabuco emprega algu-
mas vezes o sinal de pontuação denominado tra-
vessão, o qual serve, nos casos presentes no trecho                       
selecionado, para:

a) destacar explicações ou esclarecimentos.
b) evitar a repetição de frases ou palavras.
c) introduzir partes de um discurso direto.
d) suavizar a dureza do seu pronunciamento.
___________________________________________

08. Em relação à estrutura e formação da palavra 
“compatriota”, pode-se afirmar que o seu prefixo   
“com-” exprime uma noção de:

a) adversidade.
b) descontinuidade.
c) oposição.
d) simultaneidade.
___________________________________________

09. Na parte final do trecho selecionado, ao mencionar 
a figura de um “correligionário ausente”, o autor faz 
referência:

a) a si mesmo.
b) aos escravos.
c) aos seus leitores.
d) aos senhores de escravos.
___________________________________________

10. Já na conclusão de seu texto, Joaquim Nabuco 
afirma que, no exterior,“se ama ainda mais a pátria do 
que no próprio país”, e enumera algumas razões para 
isso. Marque a alternativa que indica o número de ra-
zões elencadas pelo autor para sustentar essa ideia.

a) Duas.
b) Três.
c) Quatro.
d) Cinco.
___________________________________________
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a) 960
b) 4800
c) 300
d) 6000
___________________________________________
16. Uma empresa foi contratada para consultar pes-
soas a respeito do consumo de duas marcas de acho-
colatado: A e B. A tabela representa a quantidade de 
pessoas que consome cada uma das marcas, além 
das pessoas que consomem ambas as marcas ou ne-
nhuma delas.

                Preferência   Quantidade de pessoas
                        A                  37
                        B                  40
                     A e B                  25
                  Nenhum                  10

Assinale a alternativa que indica a quantidade de pes-
soas que foram entrevistadas pela empresa.

a) 77
b) 62
c) 100
d) 112
___________________________________________
17. Carla gosta de organizar seus livros seguindo al-
guns critérios. Para facilitar sua organização, chamou 
seus 6 livros de A, C, J, L, P e T e estabeleceu as se-
guintes regras analisando os livros da esquerda para 
a direita:

 •Entre os livros C e L devem ficar exatamente três 
livros.
 •Deve haver exatamente um livro entre A e P.
 •O livro J deve ficar imediatamente à esquerda de A.

Ao organizar seus livros seguindo essas regras, qual 
será o quinto livro da esquerda para a direita?

a) J
b) L
c) P
d) T
___________________________________________
18. Na figura abaixo:

BC = 8cm
AE = 4cm
AD = 5cm

 
  
Sabendo que sen (30°) = 1 , calcule a medida de CD.
                                         2

a) 4 cm
b) 5 cm
c) 6 cm
d) 7 cm
___________________________________________

19. Em polígonos convexos de n lados, pode-se usar 
fórmulas para calcular a quantidade de diagonais (d) 
e a soma dos ângulos internos (S). Tais fórmulas são, 
respectivamente, d =                  e   S = (n - 2) . 180°          

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de 
diagonais de um polígono cuja soma dos ângulos inter-
nos é S = 540°

a) 5
b) 8
c) 10
d) 12
___________________________________________

20. Assinale a alternativa que apresenta, em quilôme-
tros, o equivalente a 120000 cm.

a) 0,12 km
b) 1,2 km
c) 12 km
d) 120 km
___________________________________________

QUESTÕES DE 21 A 30 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

21. Em relação ao coronavírus descoberto recente-
mente, e que levou a Organização Mundial da Saúde 
a declarar uma pandemia, identifique a afirmativa IN-
CORRETA.

a) A doença respiratória causada pelo novo coronaví-
rus tende a ser moderada, exceto para as crianças e os 
jovens, que são mais vulneráveis.
b) COVID-19 foi o nome atribuído pela Organização 
Mundial da Saúde à doença respiratória causada por 
esse novo coronavírus.
c) Dentre as recomendações oficias de prevenção, es-
tão lavar bem as mãos frequentemente, e não tocar a 
própria face.
d) Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma 
das formas de prevenção é estar bem informado sobre 
como ocorre a transmissão do vírus.
___________________________________________

22. Em junho de 2019, foi firmado um importante acor-
do comercial envolvendo o Mercosul, com negociações 
que já se estendiam por cerca de vinte anos. A expec-
tativa é que esse acordo constitua uma das maiores 
áreas de livre comércio do mundo, sendo o mais amplo 
tratado já negociado pelo bloco sul-americano. Marque 
a alternativa que indica o parceiro comercial com que o 
Mercosul estabeleceu esse acordo.
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a) Associação de Nações do Sudeste Asiático.
b) Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico.
c) Estados Unidos da América.
d) União Europeia.
___________________________________________
23. Considere a seguinte explicação, a respeito de 
uma importante organização internacional, e marque 
a alternativa que indica o seu nome.

“É considerado o mais importante organismo interna-
cional da atualidade, por reunir praticamente todas as 
nações do mundo. Surgiu ao fim da Segunda Guerra 
Mundial, e o seu objeto central é promover a paz e a 
segurança mundiais. A sua principal instância decisó-
ria é o Conselho de Segurança, formado por um grupo 
muito restrito de países, que são os antigos vencedo-
res da Segunda Guerra Mundial”. 

(Portal Mundo Educação, com adaptações).

a) Liga das Nações.
b) Organização da Nações Unidas.
c) Fundo Monetário Internacional.
d) Organização do Tratado do Atlântico Norte.
_________________________________________
24. Considere a matéria jornalística a seguir, e marque 
a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

“Entrou em vigor a ______________. As novas regras 
tentam reduzir a burocracia nas atividades econômicas 
e foram sancionadas pelo Presidente da República. O 
governo espera que as mudanças facilitem e deem 
mais segurança jurídica aos negócios e estimulem a 
criação de empregos. A desburocratização é um tema 
defendido por Jair Bolsonaro desde sua campanha à 
Presidência, que teve como uma das promessas ‘tirar 
o Estado do cangote’ das pessoas e das empresas”. 

(G1, 20/09/2019, com adaptações).

a) Reforma da Previdência
b) Lei da Liberdade Econômica
c) Proteção da Vegetação Nativa
d) Liberação de Recursos do FGTS
___________________________________________

25. Em setembro de 2019, o Presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, proferiu um discurso à Assembleia 
Geral das Nações Unidas, que ocorre anualmente em 
Nova York. Marque a alternativa que NÃO indica um 
dos temas abordados nesse discurso.

a) As queimadas que então ocorriam na Floresta Ama-
zônica.
b) A preocupação internacional em torno do novo co-
ronavírus.
c) A imigração de venezuelanos em direção ao territó-
rio brasileiro.
d) As tentativas de implantação de governos socialis-
tas na América Latina.

___________________________________________

26. No primeiro ano de seu governo, Jair Bolsonaro 
publicou diversas medidas provisórias (MPs), parte 
das quais foram transformadas em leis pelo Congresso 
Nacional. Marque a alternativa que NÃO indica uma 
dessas medidas.

a) MP 886, que reorganizou os órgãos da Presidência 
da República e dos Ministérios.
b) MP 885, que facilitou a venda de bens apreendidos 
de traficantes de drogas.
c) MP 889, que permitiu nova liberação de recursos do 
PIS/Pasep e do FGTS.
d) MP 904, que extinguiu o seguro obrigatório de veí-
culos DPVAT.
___________________________________________

27. Em novembro de 2019, o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva foi beneficiado por uma decisão do Su-
premo Tribunal Federal, que possibilitou a sua soltura. 
A respeito dessa decisão do STF, identifique a afirma-
tiva INCORRETA.

a) Lula estava detido havia mais de um ano, para cum-
prir pena de prisão por corrupção e lavagem de dinhei-
ro.
b) O ex-presidente, apesar de ter sido solto, ficou im-
pedido por lei de viajar pelo país e de participar de atos 
políticos.
c) Por esta decisão do STF, o ex-presidente esteve 
obrigado a se recolher em casa à noite e usar tornoze-
leira eletrônica.
d) A soltura do ex-presidente Lula ocorreu em concor-
dância com a decisão do STF, que derrubou a possi-
bilidade de prisão após condenação em 2ª instância.
___________________________________________

28. Considere a análise a seguir, a respeito da impor-
tância da imigração japonesa para a formação social 
brasileira, e marque a opção que preenche correta-
mente a lacuna.

“A vinda de imigrantes japoneses para o Brasil foi 
motivada por interesses dos dois países: o Bra-
sil necessitava de mão-de-obra para trabalhar nas 
________________, principalmente em São Paulo e 
no norte do Paraná, e o Japão precisava aliviar a ten-
são social no país, causada por seu alto índice demo-
gráfico. Para conseguir isso, o governo japonês adotou 
uma política de emigração desde o princípio de sua 
modernização, iniciada na era Meiji, a partir de 1868. A 
imigração japonesa no Brasil tem como marco inicial a 
chegada do navio Kasato Maru, em Santos, em junho 
de 1908”. 

(Portal da ALESP, 10/01/08, com adaptações).

a) fazendas de café
b) indústrias automobilísticas
c) minas de carvão
d) plantações de arroz
___________________________________________
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29. Em relação à geografia do Estado do Paraná, con-
sidere as afirmativas a seguir e marque a INCORRE-
TA.

a) O seu território é atravessado pelo Trópico de Ca-
pricórnio.
b) A sua população é de aproximadamente 11 milhões 
de habitantes.
c) O norte e nordeste do Paraná fazem divisa com o 
Estado de São Paulo.
d) O território paranaense cobre cerca de 10% da su-
perfície total do Brasil.
___________________________________________
30. Com base no Estatuto do Idoso, considere as alter-
nativas a seguir e marque a que NÃO indica um crime 
contra o idoso previsto por essa lei.

a) Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunica-
ção, informações ou imagens depreciativas ou injurio-
sas à pessoa do idoso.
b) Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus 
atos a outorgar procuração para fins de administração 
de bens ou deles dispor livremente.
c) Reter o cartão magnético de conta bancária relativa 
a benefícios, proventos ou pensão do idoso, exceto 
para o caso de ressarcimento de dívida.
d) Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão 
ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes 
aplicação diversa da de sua finalidade.
___________________________________________

QUESTÕES DE 31 A 50 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A classe de medicações que promove diminuição 
inicial do débito cardíaco e da secreção de renina, ha-
vendo readaptação dos barorreceptores e diminuição 
das catecolaminas nas sinapses nervosas e que pode 
causar como efeito colateral: broncoespasmo, bradi-
cardia, distúrbios da condução atrioventricular e até 
disfunção sexual são os:

a) Diuréticos.
b) Inibidores da enzima conversora de angiotensina.
c) Bloqueadores dos canais de cálcio.
d) Betabloqueadores.
___________________________________________

32. Dentre as estruturas abaixo, a considerada de 
maior RADIOTRANSPARÊNCIA é:

a) Água
b) Osso
c) Metal
d) Gordura
___________________________________________

33. De acordo com os Critérios de Roma IV para 
Síndrome do Intestino Irritável, assinale a alternativa      
INCORRETA:

a) Para diagnóstico, a dor abdominal deve ser recor-
rente, em média pelo menos um dia por semana, nos 
últimos três meses.
b) A dor ou desconforto abdominal pode piorar com a 
defecação e estar relacionado a urgência para evacuar 
ou sensação de evacuação incompleta.
c) A dor abdominal pode estar relacionada com altera-
ção na frequência das evacuações.
d) O desconforto abdominal pode se associar com alte-
ração na forma (aparência) das fezes.
___________________________________________
34. O diagnóstico de um paciente que tenha sido ex-
posto a situações de ameaça real de morte ou sérios 
ferimentos que desencadearam medo intenso ou sen-
sação de desamparo e, desde então, experimenta me-
mórias desagradáveis, desconforto psicológico intenso 
ou reatividade fisiológica, como sintomas autonômicos, 
quando exposto a estímulos que simbolizem o ocorrido 
é:

a) Transtorno de Estresse Pós Traumático.
b) Episódio Depressivo Menor.
c) Transtorno Afetivo Bipolar.
d) Síndrome de Burnout.
___________________________________________
35. Trabalhador rural de 48 anos refere picada em pé 
direito ao colocar suas botas há 2 dias. Lesão, sem 
marca de picada evidente, evoluiu de dor leve e edema 
local para mancha com equimose central e áreas de 
palidez, chamada de placa marmórea. Não apresentou 
parestesia no membro ou piloereção. Apresentou   mal-
-estar, cefaleia e febre associados. O agente etiológico 
mais provável é:

a) Jararaca (Acidente Botrópico)
b) Lagarta do gênero Lonomia
c) Aranha-marrom (Loxosceles)
d) Escorpião-amarelo (T. serrulatus)
___________________________________________
36. Sobre a Colecistopatia calculosa, analise as se-
guintes afirmativas e assinale a alternativa CORRETA:

  I.O sexo feminino, gestação e obesidade são fatores 
de risco para a formação de cálculos biliares.
  II.Oma complicação temida é a Colangite, que pode 
cursar com a Tríade de Charcot (dor abdominal, vômi-
tos e hipotensão).
  III.Para diagnóstico de escolha da Colecistite Aguda, 
o exame de escolha é o Ultrassom Abdominal.

a) Apenas I e II são CORRETAS.
b) Apenas II e III são CORRETAS.
c) Apenas I e III são CORRETAS.
d) I, II e III estão CORRETAS.
___________________________________________
37. Câncer de pele proveniente de células não querati-
nizantes que dão origem à camada basal da epiderme, 
raramente metastatizante, mais comum em idosos, re-
lacionado geralmente à exposição à radiação ultravio-
leta é:
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a) Carcinoma Basocelular
b) Melanoma
c) Carcinoma Espinocelular
d) Nevo Melanocítico
___________________________________________
38. Sobre as Doenças Exantemáticas na infância, as-
sinale a alternativa CORRETA:

a) O exantema da Rubéola é maculopapular morbi-
liforme de direção cefalocaudal, associado a tosse 
seca (inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta 
e manchas de Koplik.
b) A Mononucleose infecciosa é causada pelo Strepto-
coccus pyogenes, bactéria beta hemolítica do Grupo 
A, cuja transmissão ocorre através do contato com se-
creções respiratórias.
c) A Parvovirose inicia com quadro de faringoamigda-
lite membranosa, e febre alta, evolui com exantema 
eritematoso puntiforme, palidez peribucal (Sinal de Fi-
latov), linhas marcadas nas dobras de flexão (Sinal de 
Pastia) e língua em framboesa.
d) A Varicela apresenta exantema de aspecto maculo-
papular e distribuição centrípeta, que se torna vesicu-
lar, evolui rapidamente para pústulas e, posteriormen-
te, forma crostas.
___________________________________________
39. Uma mulher de 26 anos está com suspeita de sa-
rampo. Como deverá ser a vacinação dos contatos, 
sendo um homem de 28 anos com duas doses de va-
cina tríplice viral registradas na carteira de vacinação e 
uma criança de 07 meses sem registro desta vacina?

a) O homem e a criança deverão receber 1 dose da 
vacina Tríplice Viral.
b) O homem e a criança deverão receber 1 dose da 
vacina Tríplice Viral, apenas após diagnóstico labora-
torial de sarampo da mulher.
c) O homem receberá 1 dose de Tríplice Viral. Crian-
ças de 07 meses não devem tomar esta vacina mes-
mo em contato com caso suspeito.
d) Apenas a criança receberá 1 dose da vacina Trípli-
ce Viral. O homem já tem esquema completo para a 
idade.
___________________________________________
40. Paciente do sexo masculino, 45 anos, etilista, 
queixa-se de episódios de cefaleia de forte intensida-
de (sensação de “facadas”) em região periorbitária, de 
duração de aproximadamente 30 minutos, associada 
a lacrimejamento e congestão nasal, há uma semana. 
Relata episódio a cada dois dias, havia apresentado 
quadro semelhante há 1 ano, no entanto permanece-
ra-se assintomático desde então. Sem dor à palpação 
temporal, afebril, apresenta-se agitado e inquieto. As-
sinale a alternativa com o mais provável diagnóstico e 
tratamento abortivo para o paciente:

a) Meningite – Ceftriaxone endovenoso.
b) Enxaqueca – Propranolol.
c) Cefaleia em salvas – Oxigênio + Triptano.
d) Arterite temporal – Corticóide.

41. De acordo com conceitos epidemiológicos, um 
agravo possui comportamento ENDÊMICO quando:

a) Possui elevação brusca no número de casos em re-
lação ao esperado.
b) Possui número de ocorrências com padrão espera-
do em determinado tempo e lugar.
c) Há casos alóctones, ou seja, casos detectados em 
local diferente de onde ocorreu a transmissão.
d) Atinge muitos países em mais de um continente.
___________________________________________

42. Jovem de 19 anos, vítima de colisão moto x ante-
paro, mas mesmo utilizando capacete, sofrera Trauma-
tismo Crânio Encefálico (TCE). Encaminhado a Pronto 
Socorro, apresentava a seguinte avaliação neurológi-
ca: abertura ocular ao chamado, sons incompreensí-
veis, localiza estímulos dolorosos. A classificação do 
TCE do paciente é:

a) Leve
b) Moderado
c) Grave
d) Indeterminado
___________________________________________

43. O CURB-65 é um escore amplamente utilizado para 
identificar pacientes mais graves e estimar mortalidade 
em doentes com pneumonia adquirida na comunidade. 
Assinale a única alternativa que contenha variável que 
pontue na escala:

a) Frequência cardíaca maior que 120bpm.
b) Pressão arterial de O2 menor que 65mmHg.
c) Saturação arterial menor que 88%.
d) Frequência respiratória maior do que 30 movimen-
tos por minuto.
___________________________________________

44. Assinale a alternativa que preencha todas as lacu-
nas respectivamente de forma CORRETA:

A Cetoacidose Diabética é caracterizada, clas-
sicamente, por __________________, Ceto-
nemia e __________________de ânion gap 
__________________.

a) Hiperglicemia / Acidose Metabólica / Elevado.
b) Hiperlactatemia / Acidose Respiratória / Normal.
c) Hiperglicemia / Alcalose Metabólica / Elevado.
d) Hiperglicemia / Acidose Metabólica / Nomal.
___________________________________________
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45. Assinale a alternativa que contenha a CORRETA 
associação entre as seguintes Infecções Sexualmente 
Transmissíveis e seu respectivo tratamento:

   a. Tricomoníase           1. Benzilpenicilina benzatina
   b. Sífilis Secundária     2. Metronidazol
   c. Donovanose             3. Azitromicina

a) a–2 / b–3 /c-1
b) a–1 / b–2 / c-3
c) a-2 / b-1/ c-3
d) a-3 / b-2 / c-1
___________________________________________

46. Assinale alternativa com esquema vacinal            
CORRETO para Hepatite B durante a gestação.

a) Esquema completo de 3 doses com intervalo de 30 
dias entre a primeira e a segunda dose e intervalo de 
6 meses entre a primeira e a terceira dose. Caso não 
seja possível completar o esquema durante a gesta-
ção, deverá concluir após o parto conforme o esque-
ma.
b) Esquema completo de 3 doses com intervalo de 30 
dias entre as doses. De acordo com a data provável do 
parto, as 3 doses deverão ser realizadas com intervalo 
de 30 dias entre as doses com o objetivo de concluir o 
esquema antes do parto.
c) Esquema completo de 3 doses com intervalo de 2 
meses entre as doses. Caso não seja possível com-
pletar o esquema durante a gestação, deverá concluir 
após o parto.
d) Esquema completo de 3 doses com intervalo de 30 
dias entre a primeira e a segunda dose e intervalo de 
6 meses entre a primeira e a terceira dose, podendo 
a segunda e/ou terceira dose ser ajustada. Caso não 
seja possível completar o esquema durante a gesta-
ção, as doses remanescentes deverão ser realizadas 
até 45 dias após o parto, com intervalo mínimo de 15 
dias entre as doses.
___________________________________________

47. A Lei 8142/90 dispõe sobre a participação da comu-
nidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e sobre as transferências intergovernamentais de re-
cursos financeiros na área da saúde. Para tanto, con-
tará em cada esfera de governo, com duas instancias 
colegiadas, a Conferência de Saúde e o Conselho de 
Saúde, com relação a estes é INCORRETO afirmar:

a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada qua-
tro anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes, convocada pelo Poder Execu-
tivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conse-
lho de Saúde.
b) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e de-
liberativo, órgão colegiado composto por representan-
tes do governo, prestadores de serviço, profissionais 
de saúde e usuários, atua na formulação de estraté-
gias e no controle da execução da política de saúde 
na instância correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão homo-
logadas pelo chefe do poder legalmente constituído em 
cada esfera do governo.
c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 
terão sua organização e normas de funcionamento de-
finidas e aprovadas pelos secretários de saúde.
d) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos.
___________________________________________

48. As ações e serviços públicos de saúde e os servi-
ços privados contratados ou conveniados que integram 
o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos 
de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 
princípios, é INCORRETO afirmar:

a)  igualdade da assistência à saúde, excetuando-se 
os conveniados;
b) participação da comunidade;
c) integralidade de assistência, entendida como con-
junto articulado e contínuo das ações e serviços pre-
ventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 
para cada caso em todos os níveis de complexidade 
do sistema;
d) universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência;
___________________________________________
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49. De acordo com o ACLS (Advanced Cardiac Life 
Support), a primeira medicação utilizada para pacien-
tes com Taquicardia Supraventricular estável é:

a) Atropina
b) Adenosina
c) Aspirina
d) Adrenalina
___________________________________________

50. De acordo com a Política Nacional de Atenção Bá-
sica (PNAB), no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), compete às Secretarias Municipais de Saúde 
a coordenação do componente municipal da Atenção 
Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo 
com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, 
sendo responsabilidades dos Municípios EXCETO:

a) estabelecer e adotar mecanismos de encaminha-
mento responsável pelas equipes que atuam na Aten-
ção Básica de acordo com as necessidades de saúde 
das pessoas, mantendo a vinculação e coordenação 
do cuidado;
b) articular com o Ministério da Educação estratégias 
de indução às mudanças curriculares nos cursos de 
graduação e pós-graduação na área da saúde, visan-
do à formação de profissionais e gestores com perfil 
adequado à Atenção Básica;
c) organizar, executar e gerenciar os serviços e ações 
de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu 
território, incluindo as unidades próprias e as cedidas 
pelo estado e pela União;
d) programar as ações da Atenção Básica a partir de 
sua base territorial de acordo com as necessidades de 
saúde identificadas em sua população, utilizando ins-
trumento de programação nacional vigente;
___________________________________________


