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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d,e).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Nome Nº do Documento
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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente a crônica a seguir, escrita por Paulo 
Mendes Campos, para responder as próximas ques-
tões.

“A ciência da chateação, segundo certa corrente mo-
derna, apresenta três princípios básicos: 1) O homem 
nasce com a tendência natural de exercer a chateação; 
2) A chateação é uma exorbitância tolerada dos direitos 
do homem em sociedade; 3) Em determinadas situa-
ções, todo homem é capaz de produzir chateação. Em 
outras palavras: só a força de vontade diminui em nós a 
chateação inata e compulsiva; não há leis naturais con-
tra a chateação. Reduzir a nossa capacidade de abor-
recer o próximo ao mínimo é resultado do esforço pes-
soal. A ciência pode ainda ser resumida em uma única 
frase: damos o nome de chato ao indivíduo que produz 
um tipo de chateação diferente do nosso. A classifica-
ção de todos os tipos está ainda muito incompleta, mas 
poderemos apresentar algumas figuras bastante carac-
terizadas, a título de curiosidade. Há um tipo de gente 
que não te deixa contar vantagem. Se ganhaste algum 
dinheiro, ele está milionário. Se lhe contas, pelo con-
trário, que andas perdendo dinheiro, ele está na mais 
negra miséria. Há também o sujeito que te fala exa-
tamente as coisas que não desejas ouvir no momen-
to, ou o cara que esguicha água nos teus olhos com a 
flor da lapela, dá choque com a mão, puxa a cadeira 
quando vais sentar, etc. Existe também o tipo especial 
dos sujeitos levados à política através da popularidade 
granjeada em outras profissões. E há o sujeito que diz: 
‘Por que não largas esse teu emprego e fazes como 
eu? Só no mês passado ganhei quatrocentos mil reais 
sem fazer nada!’. Finalmente, há os formalistas, que se 
exprimem através de frases feitas, e o que proíbe qual-
quer palpite sobre um determinado assunto porque ele 
conhece isso de dentro para fora”. (Paulo Mendes Cam-
pos, Tipos exemplares, com adaptações).

01. Com base na interpretação do texto, pode-se afir-
mar que:

a) a força de vontade é a única forma de alguém con-
seguir eliminar completamente a tendência de chatear 
outros.
b) alguns poucos homens se mostraram capazes, ao 
longo da história, de jamais chatearem alguém.
c) os “chatos” se distinguem por se afastarem daquilo 
que seria a tendência natural da humanidade.
d) segundo o autor, estamos todos propensos à chate-
ação, ainda que em diferentes formas e medidas.
e) todos os tipos de “chatos” já foram classificados e 
descritos pela literatura científica especializada.
___________________________________________

02. Marque a alternativa que indica uma qualidade que 
NÃO caracteriza a chateação, de acordo com a inter-
pretação do texto.

a) Compulsiva.
b) Multiforme.
c) Invulgar.
d) Natural.
e) Inata.
___________________________________________
03. Em seu texto, o autor afirma que “a chateação é 
uma exorbitância tolerada dos direitos do homem em 
sociedade”. Marque a alternativa que indica um possí-
vel antônimo do termo “exorbitância”.

a) Desproporção
b) Excesso.
c) Moderação.
d) Ousadia.
e) Remanescente.
___________________________________________
04. Na oração “não há leis naturais contra a chatea-
ção”, o verbo “há” aparece flexionado no singular por-
que:

a) é utilizado com sentido de “existir”.
b) o texto foi escrito antes do Novo Acordo Ortográfico.
c) se conjuga com o complemento “chateação”.
d) o autor emprega linguagem coloquial, e não formal.
e) se trata de uma oração negativa, e não afirmativa.
___________________________________________
05. Em relação ao trecho “há os formalistas, que se 
exprimem através de frases feitas”, marque a alterna-
tiva que indica uma palavra que poderia substituir a 
expressão “frases feitas”, sem prejuízo ao sentido pre-
tendido pelo autor.

a) Bizarrices.
b) Clichês.
c) Desvarios.
d) Metáforas.
e) Poesias.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA

06. Às 16h, o sol bate em um monumento perpendi-
cular ao solo e projeta uma sombra de 3 m de compri-
mento, formando um ângulo de 60º com o solo. Qual é 
a altura desse monumento?  
Considere 

a) 1,76 m
b) 4,7 m
c) 5,1 m
d) 6,73 m
e) 8,2 m
___________________________________________
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07. A cada 9 médicos, 2 recomendam o uso de uma 
medicação para pacientes com queixa de dor de cabe-
ça constante. Em um grupo de 315 médicos, quantos 
recomendam essa medicação?

a) 70 médicos.
b) 60 médicos.
c) 50 médicos.
d) 40 médicos.
e) 30 médicos.
___________________________________________
08. “Se Amanda fica em casa, então ela prepara um 
chá de camomila.” Assinale a alternativa CORRETA.

a) Se Amanda sair de casa, então ela prepara um chá 
de camomila.
b) Se Amanda sair de casa, então ela não prepara um 
chá de camomila.
c) Se Amanda não prepara um chá de camomila, en-
tão ela não ficou em casa.
d) Se Amanda não prepara um chá de camomila, en-
tão ela ficou em casa.
e) Amanda só toma chá de camomila quando ela fica 
em casa.
___________________________________________
09. Assinale a alternativa que apresenta a lei de for-
mação de uma função  tal que f(2) = 3.

a) f(x) = 2 + x
b) f(x) = 3 + x
c) f(x) = 2x - 1
d) f(x) = 2x + 1
e) f(x) = 3 - x
___________________________________________
10. Carlos fez um empréstimo a juros simples de        
R$ 20.000,00 a uma taxa de juros de 3% ao mês. Para 
pagar seu empréstimo, o juros custou R$ 10.800,00. 
Quantos meses depois do empréstimo Carlos pagou 
o valor devido?

a) 15 meses.
b) 16 meses.
c) 17 meses.
d) 18 meses.
e) 19 meses.
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 20 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a descrição a seguir, a respeito de um local 
importante para a história do município de Apucarana, 
e marque a alternativa que indica o seu nome.

“O local abriga o principal cartão-postal de Apucarana: 
a Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Ponto de refe-
rência para apucaranenses e visitantes, esse espaço 
público localizado no coração da cidade tem papel fun-
damental no desenvolvimento histórico do município. 
Desde os primeiros anos de fundação de Apucarana, 
o local atraiu ao seu redor inúmeros estabelecimentos 
comerciais e também foi sede dos principais órgãos 

públicos do município, incluindo a Prefeitura, que fun-
cionou no local nos primeiros anos de emancipação 
do município – a transferência definitiva para a Rua 
Erasto Gaertner ocorreu apenas em 1970. É ainda o 
principal centro comercial de Apucarana”. (Portal Turis-
mo em Apucarana, com adaptações).

a) Espaço das Feiras.
b) Jardim Japonês.
c) Museu Histórico do Café.
d) Parque dos 70 Anos.
e) Praça Rui Barbosa.
___________________________________________
12. Existem diferentes versões para a origem do topô-
nimo “Apucarana”. Segundo a teoria da origem cain-
gangue, “Apucarana” significaria:

a) “as águas da queda da cachoeira”.
b) “lugar de lagoas, terra de lagos, alagadiços”.
c) “o latido ou uivar dos guarás”.
d) “pedra da ema, ou parecida com a ema”
e) “semelhante a uma floresta imensa”.
___________________________________________
13. Considere a explicação a seguir, a respeito de um 
relevante aspecto da história do estado do Paraná, e 
marque a alternativa que indica do que se trata.

“Foi a responsável por um grande empreendimento 
de colonização e desenvolvimento urbano no norte do 
estado do Paraná na primeira metade do século XX. 
Esse empreendimento tinha como objetivo a venda 
de glebas rurais destinadas sobretudo ao plantio de 
café. O solo fértil oferecia perspectivas promissoras 
às pessoas interessadas na cafeicultura. Entretanto, 
o sucesso da atividade comercial da empresa, assim 
como o da emergente atividade agrícola, dependia 
das facilidades que a região podia oferecer – mais 
precisamente da construção de uma ferrovia e da im-
plantação de cidades para apoiar a atividade agrícola. 
De acordo com seu plano geral de ocupação da re-
gião, a empresa foi responsável pelo desenho de uma 
rede de cidades novas, criadas entre os anos 1930 e 
1960, que compunham a estrutura do plano de desen-
volvimento regional”. (Revista Paisagem Ambiente, n. 25, 
2008, com adaptações).

a) Ordem dos Jesuítas.
b) Companhia Vale do Rio Doce.
c) Companhia Siderúrgica Nacional.
d) Companhia de Terras Norte do Paraná.
e) Imperial Companhia de Navegação a Vapor.
___________________________________________
14. Leia a descrição a seguir, a respeito de um pon-
to turístico de Apucarana, e marque a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“De temática ambiental e religiosa, o Parque         
___________________ nasceu da recuperação de 
uma área antes degradada pelo acúmulo de lixo, en-
tulho e pela ação da erosão. No local, encontra-se 
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uma nascente que ajuda a alimentar o lago do Parque 
Jaboti. No dia 19 de cada mês, centenas de fiéis de 
Apucarana e região participam de missa em homena-
gem ao santo que dá nome ao parque”. (Portal Viaje 
Paraná, com adaptações).

a) São João.
b) Santo Antônio.
c) São José.
d) Santo Expedito.
e) São Pedro.
___________________________________________
15. Considere o relato a seguir, a respeito das origens 
históricas do município de Apucarana, e marque a al-
ternativa que contém o nome que preenche CORRE-
TAMENTE a lacuna.

“No dia 18 de julho de 1943, foi realizada na sede do 
Grêmio Esportivo e Recreativo Apucarana uma reu-
nião, a fim de recepcionar o interventor ____________, 
que visitaria Apucarana naquele mês, e prestar-lhe as 
manifestações de estima do povo apucaranense, além 
de solicitar-lhe a criação do município. Em 30 de de-
zembro do mesmo ano, através de um telegrama, o 
referido interventor comunicava a assinatura do decre-
to-lei que criava concomitantemente o município e a 
comarca, concretizando assim a grande aspiração dos 
apucaranenses, que receberam a notícia com grande 
euforia, pois vinha coroar de êxito os esforços de seus 
líderes”.

a) José Richa.
b) Manoel Ribas.
c) Ney Braga.
d) Paulo Pimentel.
e) Zacarias de Góis.
___________________________________________
16. Analise as alternativas a seguir e marque a que 
indica um dos pratos mais típicos da culinária apuca-
ranense, e que foi transformada em patrimônio cultural 
imaterial do município.

a) Buchada de bode.
b) Costela bovina assada na brasa.
c) Macaxeira cozida.
d) Moqueca de peixe e camarão.
e) Paçoca de carne.
___________________________________________
17. Leia a matéria a seguir, relativa ao impacto socio-
econômico desencadeado por um recente avanço tec-
nológico, e marque a alternativa que preenche COR-
RETAMENTE a lacuna.

“Você se lembra das videolocadoras? Elas eram es-
tabelecimentos que guardavam cópias físicas dos fil-
mes, séries e grandes sucessos do cinema. Assim, se 
você tivesse um aparelho como um videocassete, ou 
um DVD, você poderia alugar esses filmes para as-
sistir em casa na sua TV. Mas, com a popularização 
dos serviços de _________ de vídeo, esses espaços 

começaram se tornar cada vez mais digitais. Em 2011, 
a Netflix chegava ao Brasil e, em pouco tempo, aca-
bou se tornando muito popular. E com o passar dos 
anos, a tecnologia da Netflix se transformou bastante, 
até chegar no grande serviço com produções originais 
que conhecemos hoje em dia”. (Canaltech, 10/12/21, 
com adaptações).

a) hashtags.
b) DNS.
c) streaming.
d) GPS.
e) hiperlinks.
___________________________________________
18. O texto a seguir diz respeito a uma importante figu-
ra da atualidade, em particular no campo da tecnolo-
gia. Marque a alternativa que indica de quem se trata.

“Ele é visto no Vale do Silício como um dos mais em-
polgantes, imprevisíveis e ambiciosos empresários da 
atualidade. Para muitos, este visionário pode mesmo 
vir a ter um impacto sem paralelo na humanidade. Ele 
construiu a sua fama e fez fortuna com algumas das 
mais bem-sucedidas empresas de tecnologia, como a 
PayPal, investindo depois em projetos com potencial 
para revolucionar o mundo. A Tesla Motors, no fabrico 
de carros elétricos, a SpaceX, na indústria espacial, e 
a SolarCity, nos painéis solares, estão a transformar 
os seus segmentos industriais, provocando um salto 
evolutivo no setor empresarial americano. A sua insis-
tência nestas áreas de alto risco, tocando em poderes 
fortemente instituídos, valeu-lhe assombros de falên-
cia e ruína; da sua resiliência e visão nasceria, porém, 
uma das maiores reviravoltas da história empresarial 
dos EUA, sendo hoje visto como um visionário de su-
cesso”. (O Gênio que Está a Inventar o Nosso Futuro, de 
Ashlee Vance, com adaptações).

a) Bill Gates.
b) Elon Musk.
c) Larry Page.
d) Steve Jobs.
e) Warren Buffett.
___________________________________________
19. Considere a seguinte descrição, concernente a 
uma importante tecnologia da atualidade, e marque a 
alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Quando se pensa em ___________, as ideias que 
surgem estão ligadas a desbloqueio de celulares e 
computadores, ou talvez autenticação de transações 
bancárias. Contudo, as aplicações vão muito além da 
praticidade para o usuário, e podem ter impactos bem 
mais profundos na sociedade. Nessa âmbito, um gran-
de avanço tecnológico que permitiu aprimorar a capa-
cidade de identificação de indivíduos foi o reconheci-
mento facial. Agora, além de registro de impressões 
digitais, é possível realizar a identificação fidedigna de 
feições e fisionomias, o que ajuda a reconhecer pes-
soas de interesse por meio de câmeras, inclusive em 
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tempo real. No Brasil, já existem sistemas avançados, 
especializados nessa tecnologia, que têm capacidade 
de apoiar órgãos de segurança pública”. (NEC Latin 
America, com adaptações).

a) 5G.
b) automação industrial.
c) biometria.
d) impressora 3D.
e) metaverso.
___________________________________________
20. Leia a análise a seguir, a respeito de uma impor-
tante cidade brasileira, e marque a alternativa que in-
dica CORRETAMENTE de qual se trata.

“A mais célebre cidade do Brasil é também, de longe, 
a que mais concentra a história do país. Ela tornou-se 
capital da colônia portuguesa em 1763 e, em 1808, 
virou a sede de todo o império português. Só em 1960, 
com a fundação de Brasília, foi que a cidade começou 
a perder prestígio e poder. Mas o charme permane-
ceu: de 1763 a 1960, foram construídos ali os mais 
importantes palácios, igrejas, museus, bibliotecas, for-
talezas, aquedutos e estádios brasileiros”. (UOL Educa-
ção, com adaptações).

a) Ouro Preto.
b) Recife.
c) Salvador.
d) Rio de Janeiro.
e) São Paulo.
___________________________________________

QUESTÕES DE 21 A 40 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Com base nas disposições da Carta dos Direitos 
dos Usuários do SUS, assinale a alternativa INCOR-
RETA.

a) Consiste em um princípio da Carta a previsão de 
que todo cidadão tem direito ao atendimento humani-
zado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.
b) Os usuários do SUS tem o direito de acompanhante 
de sua escolha durante todo o período da internação, 
de acordo com as normas da instituição.
c) Como corolário da humanização no atendimento de 
saúde é direito do usuário entrar e circular pelo hospi-
tal sem etiquetas de identificação.
d) O usuário tem o direito de solicitar segunda opinião 
médica em relação ao seu diagnóstico ou tratamento 
e, se desejar, substituição do médico responsável pelo 
seu atendimento, conforme política da instituição.
e) O usuário tem o dever de zelar e se responsabilizar 
pelas instalações da instituição colocadas à sua dis-
posição.
___________________________________________

22. Considerando o que consta na Lei Municipal 
280/2011, que disciplina as regras concernentes à Au-
tarquia Municipal de Saúde de Apucarana, assinale a 
alternativa CORRETA.

a) Os membros da Diretoria não perceberão nenhuma 
remuneração pelas suas atuações como dirigentes, 
por serem considerados serviços de interesse público 
relevante.
b) A Autarquia Municipal da Saúde goza de autonomia 
administrativa e financeira, logo está dispensada de 
prestar contas ao prefeito.
c) A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana dis-
tribuirá resultados, dividendos, bonificações, participa-
ções ou parcela do seu patrimônio, na forma e condi-
ções previstas em seu regimento.
d) A Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana será 
administrada, exclusivamente, pela Diretoria.
e) O cargo de Diretor-Presidente da Autarquia Munici-
pal da Saúde será ocupado por pessoa nomeada pelo 
prefeito, desde que atenda às qualificações e requisi-
tos regimentais.
___________________________________________
23. Assinale a alternativa INCORRETA, a respeito da 
Autarquia Municipal de Saúde, com base na Lei Muni-
cipal 280/2011.

a) A Autarquia Municipal de Saúde não poderá receber 
doações de entidades estrangeiras.
b) A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana terá 
duração indeterminada e, no caso de sua extinção, 
seu patrimônio reverterá integralmente ao Município 
de Apucarana, Estado do Paraná.
c) A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana goza-
rá de total imunidade de tributos municipais, extensível 
aos contratos e convênios que celebrar com terceiros.
d) Os ocupantes dos cargos da Diretoria, Conse-
lho Curador e Conselho Deliberativo não farão jus à 
percepção de remuneração, bem como de quaisquer 
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, sob 
qualquer forma, título ou pretexto, em razão das com-
petências, funções e atividades executadas na Direto-
ria, no Conselho Curador e no Conselho Deliberativo.
e) O cargo de Diretor-Presidente será exercido pelo(a) 
ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde, 
cumulativamente, mas em horário diverso do exercício 
de suas atribuições perante aquela Secretaria, não fa-
zendo jus à percepção de remuneração, bem como de 
quaisquer vantagens ou benefícios, direta ou indireta-
mente, sob qualquer forma, título ou pretexto, sem a 
obrigação de cumprimento de jornada específica, em 
razão das competências, funções e atividades exerci-
das como Diretor-Presidente.
___________________________________________
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24. A Lei Complementar nº 1/2011 prevê inúmeros di-
reitos e deveres dos servidores públicos. Há, ainda, 
disposições a respeito do processo administrativo dis-
ciplinar a ser observado a fim de apurar irregularidades 
cometidas pelos funcionários. Sobre o tema, com base 
na legislação citada, assinale a alternativa CORRETA.

a) As denúncias sobre irregularidade serão objeto de 
apuração, desde que formuladas por escrito ou con-
firmada a autenticidade. Quando o fato narrado con-
figurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a 
denúncia será arquivada, por falta de objeto.
b) A sindicância poderá conduzir a dois caminhos, 
apenas: aplicação de penalidade, consistente em ad-
vertência ou suspensão de até trinta dias, ou arquiva-
mento do processo.
c) O processo disciplinar poderá ser revisto, dentro do 
prazo de dez anos, a pedido ou de ofício, quando se 
aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de 
justificar a inocência do punido ou a inadequação da 
penalidade aplicada.
d) Como medida cautelar e a fim de que o servidor 
não venha a influir na apuração da irregularidade, a 
autoridade instauradora do processo disciplinar pode-
rá determinar, se necessário, o seu remanejamento ou 
o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo 
de até sessenta dias, sem prejuízo da remuneração. 
O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, 
findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não 
concluído o processo.
e) O julgamento do processo disciplinar, por parte da 
autoridade julgadora, acatará o relatório da comissão, 
salvo quando contrário às provas dos autos. No caso 
de contrariedade as provas dos autos, a autoridade jul-
gadora, entretanto, não poderá agravar a penalidade 
proposta.
___________________________________________
25. A respeito do Poder Executivo, com base na Lei 
Orgânica do Município de Apucarana, assinale a alter-
nativa CORRETA. 

a) Os crimes comuns e os de responsabilidade que o 
Prefeito praticar serão julgados pela Câmara Munici-
pal, nos termos da Legislação Federal aplicável.
b) A Mesa da Câmara Municipal, ainda que haja funda-
mento em condenação criminal transitada em julgado, 
não poderá extinguir o mandato do prefeito, o qual foi 
regularmente eleito e representa, portanto, a vontade 
popular.
c) Os Secretários Municipais serão escolhidos dentre 
brasileiros maiores de 18 anos, residentes no Municí-
pio de Apucarana e no exercício dos direitos políticos.
d) Compete privativamente ao Prefeito representar o 
Município nas suas relações jurídicas, políticas e ad-
ministrativas. Essa atribuição é indelegável.
e) O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, sem li-
cença da Câmara Municipal, ausentar-se do País, por 
qualquer tempo, ou do Município, quando a ausência 
exceder a 15 dias, sob pena de perda de mandato.
___________________________________________

26. O Score de Child-Pugh classifica a cirrose hepá-
tica quanto à sua severidade, de modo que estadia e 
estima o prognóstico da doença. São fatores que pon-
tuam nessa classificação, EXCETO:

a) bilirrubina.
b) albumina sérica.
c) icterícia.
d) ascite.
e) encefalopatia.
___________________________________________
27. Das alternativas a seguir, assinale a que contenha 
APENAS fios de sutura cirúrgicos ABSORVÍVEIS.

a) Categute simples, Categute cromado e Seda.
b) Categute cromado e Poliéster.
c) Aço Inoxidável, Náilon e Polipropileno (Prolene).
d) Categute cromado, Poliglactina 910 (Vycril) e Poli-
glecaprone (Monocril).
e) Poliglactina 910 (Vycril), Categute Simples e Poli-
propileno (Prolene).
___________________________________________
28. Assinale alternativa CORRETA quanto à profilaxia 
antirrábica humana em caso de agressão grave por 
cão observável.

a) Profilaxia com vacina (quatro doses) e imunoglobu-
lina ou soro antirrábico.
b) Profilaxia com vacina antirrábica (quatro doses).
c) Profilaxia com vacina antirrábica (duas doses).
d) Iniciar profilaxia com vacina antirrábica e suspender 
a vacinação se o animal permanecer vivo e saudável 
após o décimo dia da agressão.
e) Não iniciar profilaxia. Manter o animal em observa-
ção por 10 dias, se permanecer vivo e saudável, sus-
pender a observação no décimo dia e encerrar o caso.
___________________________________________
29. As Leis Nº 8.080 e 8.142 de 1990 são considera-
das Leis Orgânicas da Saúde, pois regulamentam as 
ações e serviços de saúde em todo o território nacio-
nal. Sobre a Lei Nº 8.142 de 1990, assinale a alterna-
tiva CORRETA.

a) Dispõe sobre a participação da comunidade na ges-
tão do SUS e sobre o financiamento da saúde pelas 
caixas de pensões.
b) Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do SUS e sobre as transferências intergover-
namentais de recursos financeiros na área da saúde.
c) Dispõe sobre a participação do Governo Federal na 
gestão do SUS e sobre os eventos de saúde pública 
que deverão receber recursos financeiros.
d) Dispõe sobre a participação da comunidade como 
na condição de ouvinte nas instâncias colegiadas de 
gestão do SUS e sobre as transferências intergover-
namentais de recursos financeiros pelas esferas mu-
nicipais.
e) Dispõe sobre as condições para a promoção, pro-
teção e recuperação da saúde e financiamento do 
INAMPS.___________________________________________
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30. Assinale a alternativa que contenha a CORRETA 
associação entre as colunas, conforme as Precauções 
indicadas para a prevenção das seguintes Doenças 
Infecciosas:

I. Precaução para Gotículas.
II. Precaução para Aerossóis.
III. Precaução de Contato.

a. Sarampo.
b. Meningite Meningocócica.
c. Diarreia por Clostridium difficile.

a) I – c / II – b / III – a.
b) I – c / II – a / III – b.
c) I – b / II – a / III – c.
d) I – b / II – c / III – a.
e) I – a / II – b / III – c.
___________________________________________
31. Assinale a alternativa que contenha CORRETA as-
sociação entre o quadro clínico e a Doença Exante-
mática.

a) Sarampo - Tosse paroxística, guincho inspiratório, 
vômitos pós-tosse, cianose, apneia, engasgo.
b) Rubéola - Febre baixa, linfonodomegalia (retroau-
ricular, cervical e occipital), exantema maculopapular.
c) Eritema infeccioso - Febre alta, dor de garganta 
intensa, gânglios cervicais infartados, exantema em 
apenas minoria dos casos e sinal de Hoagland.
d) Varicela - Febre alta, sintomas catarrais, manchas 
de Koplik, exantema maculopapular. 
e) Exantema Súbito - Exantema tipicamente rendilha-
do e eritema macular - “face esbofeteada”.
__________________________________________
32. Assinale alternativa CORRETA que contenha so-
mente eventos, agravos e doenças de saúde pública 
de periodicidade semanal de notificação.

a) Síndrome congênita associada à infecção pelo vírus 
Zika, Infecção pelo HIV e Esquistossomose.
b) Violência sexual, Rubéola e Sarampo.
c) Eventos adversos graves pós vacinação, Doença de 
Chagas Crônica e Dengue.
d) Acidente de trabalho com exposição a material bio-
lógico, Acidente por animal potencialmente transmis-
sor da raiva e Acidente por animal peçonhento.
e) Doença Meningocócica, Doença aguda pelo vírus 
Zika e Febre Amarela.
__________________________________________
33. Ao iniciar o Pré-Natal no primeiro trimestre, uma 
gestante de 30 anos sem história vacinal prévia é en-
caminhada para a sala de vacinas da Unidade Básica 
de Saúde. Assinale a alternativa que contenha vacinas 
que ela deverá receber nesse momento.

a) Hepatite B, Dupla adulto (dT) e Tríplice Viral (SCR).
b) Dupla adulto (dT), Tríplice Viral e Febre Amarela.
c) Hepatite B e Dupla adulto (dT).

d) Dupla adulto (dT), Tríplice Viral e Febre Amarela.
e) Hepatite B, Dupla Adulto (dT), Tríplice Viral (SCR) e 
Febre amarela.
__________________________________________
34. De acordo com a American Burn Association, os 
critérios que indicam tratamento do paciente queima-
do em um Centro Especializado em Queimados são, 
EXCETO: 

a) queimadura de segundo grau em qualquer exten-
são.
b) queimadura que envolve face, genitália ou extremi-
dades.
c) queimadura elétrica em qualquer idade.
d) lesão inalatória.
e) queimadura de terceiro grau em qualquer extensão.
__________________________________________
35. Assinale a alternativa que contenha a patologia 
descrita: 
“Decorre da reativação do vírus da varicela, duran-
te idade adulta ou em situação de imunodepressão. 
Após a fase de disseminação hematogênica, em que o 
vírus atinge a pele, ele progride centripetamente pelos 
nervos periféricos até os gânglios nervosos, onde po-
derá permanecer latente, por toda a vida. Sua reativa-
ção pode causar dores nevrálgicas, parestesia, febre 
e erupção característica: vesículas sobre base erite-
matosa, unilateralmente, que segue trajeto de nervo.”

a) Varíola.
b) Herpes-zóster.
c) Leishmaniose.
d) Síndrome de Guillain-Barré.
e) Esquistossomose.
___________________________________________
36. O Programa Saúde na Escola (PSE) tem como ob-
jetivo contribuir para a formação integral dos estudan-
tes da rede pública de educação básica por meio de 
ações em saúde. Assinale alternativa INCORRETA no 
que se refere às ações em saúde que compreendem 
o PSE.

a) Avaliação auditiva e avaliação oftalmológica.
b) Promoção da alimentação saudável e monitora-
mento da saúde dos estudantes.
c) Atualização e controle do calendário vacinal.
d) Decidir pela aprovação ou não dos estudantes na 
progressão escolar.
e) Prevenção do consumo de álcool e uso de drogas.
___________________________________________
37. Assinale a alternativa que contenha CORRETA de-
finição de Hipertensão Gestacional.

a) Gestante previamente normotensa, que apresenta 
2 episódios (4 horas de diferença) de pressão arte-
rial sistólica maior ou igual a 140mmHg ou diastólica 
maior ou igual a 90mmHg, sem proteinúria ou sinais 
de pré-eclâmpsia, em idade gestacional maior que 20 
semanas.
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b) Gestante com pressão arterial sistólica maior que 
160mmHg ou pressão arterial diastólica maior ou igual 
a 110mmHg confirmada em intervalo de minutos asso-
ciada a proteinúria maior que 300mg/24H.
c) Hipertensão diagnosticada antes de 20 semanas de 
gestação, que persiste até 12 semanas após o parto.
d) Hemólise, aumento de enzimas hepáticas e baixa 
contagem de plaquetas, além de hipertensão.
e) Hipertensão com associada a crises convulsivas 
que não são justificadas por outra causa.
___________________________________________
38. Medicação amplamente utilizada em crianças, tem 
função antitérmica e analgésica. É responsável por 
grande número de intoxicações farmacológicas fatais, 
podendo causar insuficiência hepática. Seu antídoto é 
a N-Acetilcisteína.
A afirmação refere-se a qual medicamento?

a) Dipirona.
b) AAS.
c) Paracetamol.
d) Ibuprofeno.
e) Prednisona.
___________________________________________
39. Homem de 65 anos, hipertenso e diabético, fora 
atendido em Pronto Atendimento com história de dor 
precordial em opressão, com irradiação para membro 
superior esquerdo, iniciada há 30 minutos, associada 
a dispneia. Após triagem e primeira avaliação médi-
ca, enquanto aguardava a realização de Eletrocardio-
grama, apresenta Parada Cardiorrespiratória (PCR). 
Conforme o ACLS (Advanced Cardiac Life Support), é 
CORRETO afirmar:

a) após a constatação da PCR, o ritmo de compres-
sões torácicas externas deve ser maior que 120 por 
minuto.
b) antes da intubação orotraqueal, deve-se oferecer 1 
ventilação a cada 6 segundos de compressão torácica 
externa.

c) caso esteja em Fibrilação Ventricular/ Taquicardia 
Ventricular sem pulso, o primeiro antiarrítmico utilizado 
deve ser a Amiodarona 300mg endovenosa.
d) atividade Elétrica Sem Pulso e Assistolia são ritmos 
chocáveis.
e) em ritmo chocável, após a desfibrilação, não é ne-
cessário que se retome as compressões torácicas, 
caso paciente apresente mudança de ritmo cardíaco.
___________________________________________
40. De acordo com os Critérios de Light para diferen-
ciação de exsudato e transudato pulmonar, é CORRE-
TO afirmar:

a) transudato é definido por razão proteína fluido pleu-
ral e proteína sérica maior que 0,5.
b) caso paciente possua apenas um dos três critérios 
positivo, o derrame pleural é definido como Transuda-
to.
c) exsudato pode ser diagnosticado apenas se dois ou 
mais dos três critérios forem positivos.
d) os Critérios de Light não são ferramenta útil para di-
ferenciar exsudato e transudato, apenas caracterizam, 
conforme imagem radiológica, presença de encarcera-
mento pulmonar.
e) relação LDH líquido pleural e sérica maior que 0,6 é 
sugestiva de Exsudato.
___________________________________________

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA.

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.


