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AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

DIRETORIA GERAL 
    Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 

 
 
 

CALENDÁRIO PREVISTO 
 

 
ATIVIDADE DATA LOCAL 
 
Divulgação do gabarito  
 

 
14/09/09 

 
No site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na 
Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana 
 

Interposição de recursos contra 
o gabarito da Prova 

Até 17/09/09 Presidente da Comissão Especial de 
Acompanhamento e Fiscalização do Concurso e 
entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde 
de Apucarana. 

Nota da Prova Objetiva sem 
critério de desempate 
 

Previsão 
16/10/09 

Órgão Oficial do Município no site 
www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia 
Municipal da Saúde de Apucarana. 

Prova de Títulos 
 

13/09/09 das 
08h00 às 
17h00 

Os títulos deverão ser entregues na Prefeitura 
Municipal de Apucarana  

Prova prática de caráter 
eliminatório e classificatório 

 Será informado, é específica para o cargo de 
manutenção 

Resultado Final do Concurso Previsão até 
30/10/09 

Órgão Oficial do Município (Jornal Tribuna do Norte), 
no site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na 
Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana. 

Demais atividades consultar o 
Edital regulamentador do 
concurso ou a Comissão 
Especial de Acompanhamento e 
Fiscalização do Concurso. 

 As informações serão divulgadas no site 
www.apucarana.pr.gov.br 

 
 
 
ANOTAÇÃO DO GABARITO 
 

 
 
 

Candidato Sala nº 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

DIRETORIA GERAL 
    Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 

 

CONCURSO PÚBLICO 051/2009 

MÉDICO REGULADOR – SAMU – MANHÃ 
 

 
 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO  
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:  
 

Conhecimentos 
Gerais 

 

Língua Portuguesa Conhecimentos Específicos do 
Cargo e Ética do Trabalho 

Questões  Pontos Questões  Pontos Questões  Pontos  
01 a 10 2 11 a 20 2 21 a 50 2 

 
b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas,  
02- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão 

identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.  
03- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com 

as letras (A), (B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve 
assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a 
questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.  

04- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita 
cobrindo TODO O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. As respostas à grafite ou rasuras 
serão consideradas erradas. 

05 – SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que:  
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem 

como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 
espécie;  

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e a 
Folha de Respostas.  

06- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.  

07- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A 
LISTA DE PRESENÇA.  

08 – Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também. 
09 – Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
10 – Não será fornecido outro Caderno de Provas, exceto no caso do item 12. 
11 – O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa. 
12 – Verifique se a prova contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, falta de 
questão etc. Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal atenderá você e trocará o seu caderno. 
13- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA PARA TODOS OS CARGOS É DE 3 (TRÊS) HORAS.  
 
 
Candidato Sala nº Assinatura do Candidato 
   
 
 
 



 

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso – Cargo Médico Regulador – SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – Prova no período da Manhã 3

 

  

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

DIRETORIA GERAL 
    Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 

 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
01) O jornal Folha de São Paulo, na quinta-feira, 10 de agosto de 2009 publicou a seguinte 
notícia:  
 
“Dupla libertada por Clinton chega aos EUA. 
Casa Branca afirma que ida de ex-presidente a Pyongyang para negociar libertação de 
jornalistas foi “missão provada”.” 
 
Qual país Clinton visitou visando libertar as jornalistas americanas que estavam na prisão há 
140 dias? 
 

a) Honduras 
b) Indonésia 
c) Coréia do Norte 
d) China 
 

02) Assunto polêmico no mês de agosto do corrente ano foi com relação a nomeação de 
servidores no Senado. Como era realizada a nomeação? 
 

a) Através de Decretos 
b) Através de Atos Secretos 
c) Através de Portarias 
d) n.d.a. 
 

03) Em matéria veiculada na Folha de São Paulo de 13/08/2009 relatou que: “Nove meses 
após ter perdido a liderança para o Itaú Unibanco, o Banco ___________ anuncia hoje que 
retomou o posto de maior banco em ativos do Brasil e da América Latina.” Complete 
corretamente o espaço com o banco correto: 
 

a) Bradesco 
b) Banco do Brasil 
c) ABN Anro Bank 
d) n.d.a. 
 

04) Como se chama o presidente deposto de Honduras? 
 

a) Hugo Chávez 
b) Evo Morales 
c) Manuel Zelaya 
d) Vicnete Fox 
 

05) Qual a cidade em que acontece tradicional festival do circuito brasilero de cinema? 
 

a) Canela 
b) São Borja 
c) Uruguaiana 
d) Gramado 
 



 

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso – Cargo Médico Regulador – SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – Prova no período da Manhã 4

 
 
06) Em 1939 foi construída a primeira igreja de Apucarana, na praça Rui Barbosa. Esta foi 
destruída por um forte vendaval. Em que ano ocorreu tal fato? 
 

a) 1940 
b) 1941 
c) 1942 
d) 1943 

 
07) Complete corretamente com a história de Apucarana: 
A catedral Nossa Senhora de lourdes, cartão postal do Município, é a única catefral no Brasil a 
ter ________. 
 

a) arquitetura clássica 
b) relógio em funcionamento 
c) imagem de uma santa no topo de sua torre principal 
d) sinos que tocam de hora em hora  

 
08) Como se chama o Centro Cívico de Apucarana? 
 

a) José de Oliveira Rosa 
b) Coronel José Luiz dos Santos 
c) Rui Barbosa 
d) Ivo Lenartovicz 

 
09) Apucarana tem um APL (arranjo produtivo local). Qual é o produto focado no APL? 
 

a) vestuário 
b) couro 
c) sapatos 
d) bonés 

 
10) O suposto encontro de Lina Vieira (ex-secretária da Receita) com o(a) ministro(a) do 
governo tem causado muita repercussão envolvendo o nome  de um ex-presidente da 
Prepública que é atualmente senador. Qual é o(a) Ministro(a)? 
 

a) Tarso Genro 
b) Dilma Roulssef 
c) Henrique Meirelles 
d) Fernando Haddad  

 
 
 
PORTUGUÊS 
 
 
11) Complete corretamente a frase e assinale a alternativa correta: “Daqui_______vinte 
quilômetros, o viajante encontrará, logo ______ entrada do grande bosque, uma estátua que 
_____ séculos foi erguida em homenagem _____deusa da floresta”. 
 

a) a – à – há – à 
b) há – a – à – a 
c) à – há – à – à 
d) há – a – há – a 
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12) O uso do acento grave (indicativo de crase ou não) está INCORRETO em: 
 

a) Primeiro vou à feira, depois é que vou trabalhar. 
b) Às vezes não podemos fazer o que nos foi ordenado. 
c) Isto não seria útil à ela. 
d) Não devemos fazer referências àqueles casos. 

 
 
Nas questões de 13 a 16, aponte a alternativa que completa corretamente os espaços em 
branco:  
 
 
13) “Pega____cadeira ali na outra sala e põe___ aqui perto de mim”. 
 

a) essa – la 
b) esta – la 
c) aquela – a 
d) aquela – na 

 
 
14) Era para ________falar ______ontem, mas não____encontrei em parte alguma. 
 

a) mim – consigo – o. 
b) eu – com ele – o. 
c) eu – com ele – lhe. 
d) mim – contigo – te. 

 
15) Quem_______estragado que _______de ________. 
 

a) o trouxe – se encarregue – consertá-lo. 
b) o trouxe – encarregue-se – consertá-lo. 
c) trouxe-o – encarregue-se – o consertar. 
d) trouxe-o – se encarregue – o consertar. 

 
16) Ao comparar os diversos rios do mundo com o Amazonas, defendia com azedume e 
paixão a proeminência _________sobre cada um_______. 
 

a) desse – daquele. 
b) daquele – destes. 
c) deste – daqueles. 
d) deste – desses. 

 
17) Em qual das alternativas existe erro de acentuação gráfica: 
 

a) Eles não param de trabalhar com o pêlo do animal. 
b) Saíram à tarde à procura de novos caminhos. 
c) O trabalho fácil nem sempre é sustentáculo para grandes obras. 
d) Saiba que Êmerson é bom rapaz. 

 
18) Em que alternativa há erro de flexão numérica? 
 

a) O menino comprou duas bicicletas violeta. 
b) Os armários abacates saíram ontem. 
c) Os fuscas creme estão na garagem. 
d) As casas azuis estão do lado direito. 
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19) Marque a opção da grafia correta para: Tantas_________consituem________ 
 

a) excessões – previlégio inadmissível 
b) exceções – privilégio inadmissível 
c) exceções – previlégio inadmissível 
d) esceções – privilégio inadmissível 

 
20) Marque a opção em que o hífen aparece de forma incorreta conforme a nova regra de 
ortografia: 
 

a) autoescola 
b) inter-racial 
c) contra-indicação 
d) ultrassecreto 

 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
21) Qual a melhor conduta a ser tomada logo após você realizar uma manobra de RCR em 
que houve a recuperação do ritmo cardíaco com estabilização da PA em 100x60 mmHg? 
 

a) Administrar amiodarona na posologia de 300mg em 1 hora com posterior seqüência no 
atendimento hospitalar; 

b) Administração de amiodarona na posologia de 200mg em 1 hora com posterior 
seqüência no atendimento hospitalar; 

c) Administração de amiodarona na posologia de 150mg em 1 hora com posterior 
seqüência no atendimento hospitalar; 

d) N.D.A. 
 
22) Podemos considerar como contra-indicações absolutas para o uso de trombolíticos, com 
exceção de: 
 

a) Hemorragia digestiva alta há 20 anos; 
b) IAM com choque cardiogênico na admissão; 
c) Paciente em uso de warfarin; 
d) IAM sem elevação do segmento ST. 
 

23) Em relação ao TCE, é incorreto afirmar: 
 

a) A presença de fratura craniana tem relação direta com lesão cerebral grave; 
b) Hemorragia subaracnóidea é lesão secundária no TCE; 
c) O fluxo sanguíneo cerebral equivale a 10% do débito cardíaco; 
d) Todas as alternativas acima estão incorretas. 
 

24) Com relação à pressão do CUFF a fim de se evitar escara ou estenose, a mesma deve ser 
mantida em: 
 

a) 20 mmHg. 
b) 25 cm H2O. 
c) 20 cm H2O. 
d) 30 mmHg. 
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25) Assinale a alternativa correta para as causas freqüentes de convulsões, por intoxicações: 
 

a) Antidepressivo tricíclico, organofosforados, fenotiazinas e cocaína. 
b) Antidepressivo tricíclico, propofol, organofosforados e fenotiazinas. 
c) Propofol, cocaína, fenotiazinas e organofosforados. 
d) N.D.A. 
 

26) Assinale a alternativa correta para os medicamentos que reduzem a mortalidade na 
síndrome de insuficiência cardíaca. 
 

a) Espirolactona; 
b) Bisoprol; 
c) Enalapril; 
d) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 

27) Assinale a alternativa correta para drogas indicadas no estado de Mal Epiléptico. 
 

a) Corticosteróides. 
b) Barbitúricos de ação rápida. 
c) Benzodiazepínicos. 
d) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 

28) A droga de primeira escolha para os casos de crise asmática aguda é: 
 

a) Adrenalina EV 
b) Atropina SC 
c) Beta agonista inalatório 
d) N.D.A. 

 
29) Qual das alternativas abaixo se refere a escala de Cincinnati: 
 

a) Desvio de rima bucal, queda do membro superior e alteração da marcha 
b) Desvio de rima bucal, queda do membro superior e alteração da fala 
c) Alteração de equilíbrio e da fala 
d) Alteração de equilíbrio, fala e marcha 

 
30) Paciente com diagnóstico de intoxicação por barbitúricos indica-se: 
 

a) Carvão ativado 
b) Nitrilos 
c) Flumazenil 
d) Vitamina C 

 
31) No atendimento a paciente sexo masculino, 55 anos, referindo dor precordial constrictiva 
de forte intensidade há mais ou menos 45 minutos, acompanhada de sudorese, náuseas e 
vômitos. Realizado ECG durante o transporte com diagnóstico de IAM ínfero-apical. As 
derivações que exploram essa lesão incluem D2, D3, AVF e também: 
 

a) V1 e V2 
b) V3 e V4 
c) V5 e V6 
d) V7 e V8 

 
32) Ao atender um chamado a informação é: homem de aproximadamente 40 anos, usuário 
de bebida alcoólica, apresentando hematêmese, agitado, hipocorado, ictérico, com asteríxis e 
telangiectasias. Uma medida terapêutica por via parenteral, com indicação neste caso, é: 
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a) Diazepan para reduzir a agitação psicomotora; 
b) Vasopressina para diminuir a pressão na veia porta e impedir a hemorragia 

digestiva; 
c) Gentamicina para esterilizar os cólons 
d) Aminoácidos ramificados para reduzir a formação de falsos neurotransmissores 

no cérebro. 
 
33) No atendimento a usuário de droga com crise convulsiva e suspeita de intoxicação aguda 
por cocaína. Esta hipótese estará correta se houver concomitante: 
 

a) Arritmia cardíaca e hipertermia. 
b) Hipotermia e hipertensão arterial. 
c) Arritmia cardíaca e nistagmo 
d) N.D.A. 
 

34) Assinale a alternativa correta para o parâmetro que se pode considerar de pouca 
relevância no tratamento da insuficiência respiratória aguda quando se vai avaliar a oferta ou o 
transporte de O2 aos tecidos. 
 

a) Débito cardíaco. 
b) Concentração de hemoglobina. 
c) Saturação da hemoglobina pelo O2. 
d) PaO2. 

 
35) Nas situações abaixo uma não deve ser esperada na Síndrome de Desconforto 
Respiratório do adulto. 
 

a) Espaço morto aumentado. 
b) Resistência vascular pulmonar aumentada. 
c) Capacidade residual funcional aumentada. 
d) N.D.A.  

 
36) No atendimento à paciente: sexo feminino, 25 anos, em cetoacidose diabética, com 
glicemia de 420; após tratamento com insulina está com glicemia de 85, cetonúria e ainda 
torporosa. Com este quadro, admite-se que: 
 

a) É provável que a paciente tenha desenvolvido um quadro neurológico primário; 
indica-se corticóides EV. 

b) A acidose deve ser a causa do torpor e deve regredir com a administração de 
glicose e insulina. 

c) Glicemia esta muito baixa para uma diabética e deve ser a causa do torpor; é 
indicado glicose hipertônica EV. 

d) Esse quadro deve desaparecer sem nenhum tratamento, pois a glicemia já esta 
normal. 

 
37) Assinale a alternativa incorreta quanto à fisiopatologia da SARA (Síndrome da Angústia 
Respiratória do Adulto): 
 

a) Quando o fator desencadeante é o trauma, não temos alterações da 
permeabilidade capilar. 

b) Não ocorre bronco constrição quando a etiologia é a sepse. 
c) O aumento acentuado da pressão hidrostática capilar leva a aumento da 

resistência vascular pulmonar. 
d) A aspirina e a indometacina inibem a ação dos metabólitos de ácido 

aracdônico. 
 

38) Para os casos de “flutter atrial” com bloqueio AV variável, o tratamento mais adequado é: 
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a) Hidantal. 
b) Xilocaína. 
c) Cardioversão elétrica. 
d) N.D.A.  

 
39) O primeiro objetivo da semiologia da regulação médica é: 
 

a) Chegar a uma hipótese diagnóstica 
b) Chegar a um diagnóstico sindrômico 
c) A e B estão corretos 
d) N.D.A. 

 
40) Assinale a alternativa correta para as situações que podem ser encontradas na forma de 
semiologia médica a distância: 
 

a) Síndromes de “Valência forte”. 
b) Síndromes de “Etiologia Potencialmente Grave”. 
c) Síndromes de “Semiologia Potencialmente Grave”. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
41) Associe a 2ª coluna conforme a 1ª e assinale a alternativa correta quando à classificação 
das urgências em níveis: 
 

(nível 1)             (      ) Urgência de prioridade moderada 
(nível 2)             (      ) Emergência ou urgência de prioridade absoluta 
(nível 3)             (      ) Urgência de prioridade mínima 
(nível 4)             (      ) Urgência de prioridade baixa 
 
a) 2 / 4 / 1 / 3 
b) 1 / 2 / 3 / 4 
c) 2 / 1 / 4 / 3 
d) 4 / 3 / 2 / 1 

 
42) Assinale a alternativa correta para os sinais de alerta que sugerem de imediato situação 
de risco de vida: 
 

a) Paciente inconsciente 
b) Paciente com dificuldade ou parada respiratória 
c) Cianose 
d) As alternativas A e B estão corretas. 
 

43) Paciente apresentando quadro de agitação intensa com necessidade de contenção 
química medicamentosa. A droga de escolha que não vai interferir na avaliação psiquiátrica é: 
 

a) Diazepan 
b) Clorpromazina 
c) Haloperidol 
d) N.D.A. 
 

44) A concentração de O2 oferecida por cateter nasal é de aproximadamente: 
 

a) 25% 
b) 50% 
c) 90% 
d) N.D.A 
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45) O fluxo de O2 ofertado por máscara facial simples é de aproximadamente: 
 

a) 2 a 4 litros/min 
b) 8 a 10 litros/min 
c) 4 a 6 litros/min 
d) N.D.A. 

 
46) Paciente com fratura de fêmur pode ter perda sanguínea interna de aproximadamente: 
 

a) 500ml 
b) 2000ml 
c) 300ml 
d) 1000ml 

 
47) Traumas por impacto traseiro, podem levar à lesão. A mais provável de ocorrer é: 
 

a) Fratura de quadril 
b) Lesão de tórax 
c) Lesão de coluna cervical 
d) N.D.A 

 
48) Ao realizar um atendimento verifica-se que se trata de paciente vítima de queimadura. 
Após exame faz-se atendimento no local e libera-se o paciente sem necessidade de 
encaminhá-lo até o hospital. Assinale abaixo a alternativa correta para a condição clínica do 
paciente: 
 

a) Inalação de fumaça em ambiente fechado, com rouquidão, sem lesões externas 
visíveis. 

b) Queimadura de segundo grau por óleo de cozinha em antebraço direito. 
c) Queimadura de segundo grau, causado por água quente em região perineal. 
d) Queimadura de terceiro grau por explosão de fogos de artifício que atingiu 

somente a mão direita. 
 

49) Avalie o quadro e indique a alternativa que mais se aplica a situação: Qual paciente 
hipotenso deve ter punção venosas por 2 acessos de grosso calibre para infusão de reposição 
volêmica em caráter de urgência. 
 

a) Paciente com 30 anos, apresentando palidez cutânea, pulso cheio 60bpm, 
sofreu perda de consciência durante desfile militar com recuperação 
espontânea; 

b) Paciente com 15 anos, que após ter aplicado inseticida no domicílio começou a 
apresentar prurido generalizado,  rush cutâneo, angioedema e respiração 
ruidosa. 

c) Paciente com 35 anos, vítima de queda de motocicleta, apresentando 
ansiedade, pele fria com sudorese, taquicardia, pulso filiforme e vômito; 

d) N.D.A. 
 
50) Ao realizar um atendimento a uma criança de 10 anos é necessário massagem cardíaca e 
ventilação. A proporção que você vai usar é: 
 

a) 15:1 
b) 15:2 
c) 30:1 
d) 30:2 

 
 




