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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

    
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova!    
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O PERU, ESSE DESCONHECIDO 
 
 Nessa alegria toda espalhada pelo mês de dezembro há em descontente: o peru. É impossível que em 
tantos anos de sacrifícios o mártir não se haja dado conta da sua ingrata sina. Sou um humano da estirpe de 
Esopo e de La Fontaine: creio na consciência e no raciocínio dos bichos. 
 Para mim o peru sabe de tudo. Finge que não sabe porque conhece a inutilidade de qualquer reação 
diante da gula comemorativa dos homens. Uma rebelião dos perus em dezembro! Para quê? Acabariam do 
mesmo modo no forno e ainda seriam chamados de desmancha-prazeres e de maus amigos do Menino Jesus. 
 Engordam-nos nas vésperas do holocausto, fazem-lhes todas ás vontades estomacais. As fomes 
desmedidas dos perus em dezembro se assemelham às dos condenados à morte no dia da execução, quando lhes 
dão o direito de organizar o cardápio com suas iguarias prediletas. Comem para não pensar. Há condenados à 
morte que se despedem da vida comendo numa só refeição todos os pratos que nunca puderam digerir, e cuja 
digestão não terão mais tempo de fazer. Os perus dispépticos são desconhecidos no mês mais cristão e mais 
guloso do ano. Diante da certeza da morte eles não fazem das tripas coração; fazem do coração estômago. 
 Discordo do costume de dar parati ao peru, na hora da execução, com o fito _____________ de amolecer-
lhe as carnes. Devia ser um brinde de adeus com uma bebida respeitável e não uma somítica ____________ de 
carnívoros. Champanha seria querer muito, mais um vinhito honesto emprestaria dignidade à despedida, sem 
prejudicar o amolecimento dos despojos. Dignifiquemos, ainda que tarde, nossas _________________ relações 
com os animais comestíveis. 
 

Henrique Pongetti 
 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) interesseiro – esperteza - monstruosas. 
b) intereceiro – espertesa - monstruosas. 
c) enteresseiro – esperteza - monstruozas. 
d) entereceiro – espertesa - monstruozas. 
 
02 - Assinale a alternativa incorreta quanto à acentuação gráfica: 
a) As palavras “véspera”, “estômago” e “carnívoros” são acentuadas porque são proparoxítonas. 
b) As palavras “sacrifícios”, “consciência” e “raciocínio” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em 
ditongo. 
c) Os monossílabos “mês”, “quê” e “só” são acentuadas porque são tônicos e terminam em e(s) e o(s). 
d) As palavras “impossível” e “respeitável” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em el. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o plural está correto: 
a) cristães - rebeliães. 
b) corações - cristães. 
c) cristãos - digestões. 
d) digestãos - rebeliães. 
 
04 - Em “... quando lhes dão o direito de...” O termo sublinhado é um fator de coesão que determina uma relação 
de sentido de: 
a) condição. 
b) tempo. 
c) oposição. 
d) causa. 
 
05 - Analise as afirmativas:  
I – O substantivo champanha é masculino. 
II – Guloso tem som de z, mas se escreve com s assim como: batisar e asia. 
III – A divisão silábica de i-gua-ri-a e a-deus estão corretas. 
Estão corretas apenas as afirmativas da alternativa: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto, assinale a incorreta: 
a) Por tudo que o autor descreve, conclui-se que o peru encara seu destino com estoicismo (resignação). 
b) Para o autor, os perus se tornariam desmancha-prazeres e maus amigos do Menino Jesus se eles recusassem a morrer 
em dezembro. 
c) As fomes dos perus, como as dos condenados à morte, são compulsórias e anestésicas da mente. 






 3

d) O autor com a frase “Os perus dispépticos são desconhecidos no mês mais cristão e guloso do ano.” Quer dizer que 
em dezembro, aumentam consideravelmente os casos de indigestão e intoxicação, porque as pessoas abusam de peru e 
outros alimentos durante a ceia de Natal. 
 

07 - Henrique aplicou R$ 600,00 em um investimento à taxa de juros simples. Ao final de 4 anos, o montante era 
de R$ 1.032,00. Qual foi a taxa anual de juro simples do investimento que Henrique aplicou? 
a) 15 %  
b) 18 % 
c) 20 % 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Um paralelepípedo tem 27cm de comprimento, 4,5cm de largura e 6cm de altura. Qual deve ser a medida da 
aresta de um cubo para que tenha o mesmo volume desse paralelepípedo? 
a) 7cm 
b) 9,5cm 
c) 8cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - As raízes da equação x²- 7x + 12=0, correspondem as medidas, em centímetros dos catetos de um triângulo 
retângulo. Determine o perímetro desse triângulo: 
a) 10 cm 
b) 12 cm 
c) 16 cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - R e S são dois conjuntos quaisquer. Sabe-se que: 
I- (R) = 37 elementos 
II- (RU S) = 55 elementos 

III- (RI S) = 6 elementos 
Quantos elementos têm o conjunto S? 
a) 16 elementos 
b) 18 elementos 
c) 24 elementos 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa correta: 
 O município de Guairá possuí vários pontos turísticos entre eles destacam-se: 
1- Museu Guaira 
2- Igreja de Pedra, Nestro Del Perdon 
3- Cruzeiro das Américas 
4- Locomotiva nº4 
5- Ponte Airton Senna 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3, 4 
b) apenas 2, 3, 4, 5 
c) apenas 1, 3, 4, 5 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
12 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) Guairá está localizada a margem do Rio Paraná, e o trecho ostenta o título de maior arquipélago da América do Sul. 
b) Guairá é considerada o Portal do Pantanal Paranaense. 
c) A Ilha Grande fica totalmente localizada no Município de Guairá. 
d) Guairá pertenceu ao Governo do Paraguai e era habitada por indígenas. Em 1872 com o tratado de Limites e que 
foram demarcados os limites territoriais entre Brasil e Paraguai, ficando Guairá pertencente ao Brasil. 
 
13 - Leia as afirmações abaixo descritas e assinale a alternativa correta: 
1- A economia do Brasil tem um mercado livre e exportador. 
2- Segundo o Fórum Econômico Mundial o Brasil foi o país que mais melhorou em competitividade em 2009. 
3- O Brasil é pioneiro nos campos das pesquisas de petróleo em águas profundas, onde grande parte de suas 
reservas são extraídas. 
4- O Brasil é um dos principais produtores mundiais de energia elétrica. 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3 
b) apenas 1, 3, 4 
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c) apenas 2, 3, 4 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
14 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) O Paraná é um estado formado por várias etnias, sendo assim, encontra-se em nosso Estado várias culturas e várias 
línguas. 
b) O Porto de Paranaguá é o maior do mundo, também o primeiro em volume de exportação na América Latina, 
ocupando o segundo lugar do país em movimentação. 
c) O Paraná é o segundo pólo automotível do país. 
d) O Paraná ocupa destaque brasileiro na produção de suínos e aves. 
 
15 - Precauções básicas são medidas de segurança que devem ser utilizadas na assistência a todos os pacientes. A 
disseminação de doenças pode ocorrer por diversas vias, dentre elas é correto afirmar: 
a) A transmissão pelo ar ocorre através dos aerossóis e gotículas. As gotículas alcançam rápida dispersão no ar e a 
maioria permanece em suspensão por períodos prolongados. 
b) A transmissão por contato indireto ocorre através da transferência de microorganismos de um objeto contaminado 
para um indivíduo suscetível.  
c) Os tipos de precaução de transmissão são: precauções padrão e precauções respiratórias. 
d) As precauções padrão são adotadas para pacientes com suspeita de contaminação pelo vírus HIV e hepatite B. 
 
16 - Para eliminar o ciclo da infecção, é necessário conhecer os princípios básicos de esterelização e desinfecção e 
também a classificação dos artigos hospitalares, logo, é adequado afirmar: 
a) os artigos não críticos são aqueles destinados ao contato com a pele não íntegra do paciente. 
b) os artigos críticos são os artigos requerem desinfecção para serem reutilizados. 
c) os artigos semi-críticos são aqueles destinados ao contato com a pele não íntegra e mucosas do paciente. 
d) as máscaras de inalação, termômetros, suporte de soro são considerados artigos não críticos. 
 
17 - Para o bom andamento do tratamento e reabilitação dos pacientes internados são necessárias medidas de 
higiene e conforto, sobre estas medidas é incorreto dizer: 
a) A limpeza terminal é feita por ocasião da alta, transferência ou óbito, ou quando o paciente permanece internado por 
longo tempo. 
b) A limpeza concorrente é feita quando o paciente recebe alta ou é transferido de unidade. 
c) A limpeza concorrente é a limpeza diária, consistindo na arrumação da cama e na manutenção da limpeza do 
mobiliário. 
d) Os tipos de preparo de cama são: cama fechada, aberta, com paciente e cama para operado. 
 
18 - Na terminologia respiratória, o termo correto é: 
a) Ortopnéia – respiração facilitada em posição ereta. 
b) Eupnéia – ausência de respiração. 
c) Taquipnéia – dificuldade para respirar. 
d) Bradpnéia – respiração acelerada. 
 
19 - Podemos posicionar o paciente de diversas formas, sendo denominação correta: 
a) Posição genupeitoral: o paciente se mantém em decúbito ventral, com os joelhos afastados. 
b) Posição litotômica: o paciente fica em decúbito dorsal, com as coxas afastadas e flexionadas sobre o abdome. 
c) Posição de trendelemburg: o paciente fica com o corpo inclinado, com a cabeça no mesmo nível que os membros 
inferiores. 
d) Posição de fowler: o paciente fica em decúbito dorsal, com os membros inferiores elevados. 

 
20 - Qual o gotejamento de um soro de 250 mL em 6/6 horas  em equipo de microgotas: 
a) 14 
b) 28 
c) 42 
d) 36 
 
21 - Está prescrito para o paciente W, 300 mg de cefalotina EV de 8/8 horas. A farmácia possui a apresentação 
de cefalotina 1g e o hospital padronizou diluição de todos os medicamentos endovenosos em 5 ml. Sendo assim, 
quantos mL deve ser administrado ao paciente? 
a) 3 mL 
b) 2 mL 
c) 1 mL 
d) 1,5 mL 
 
22 - Os curativos são utilizados no tratamento de feridas. Sobre os curativos podemos afirmar: 
a) Os curativos abertos são usados em feridas com grande quantidade de exudato. 
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b) Os curativos dificultam a drenagem das feridas facilitando a cicatrização. 
c) Os curativos abertos são usados em feridas sem infecção. 
d) Os curativos compressivos são utilizados para aliviar a dor do paciente. 
 
23 - As bandagens são técnicas utilizadas para envolver, fixar e proteger partes lesadas ou manter curativos e 
talas no lugar. As formas de realizar as bandagens são: 
a) Bandagem circular: a atadura é enrolada obliquamente no segmento corporal, a volta em espiral é sempre colocada 
do diâmetro maior para o maior. 
b) Bandagem recorrente: é aplicada na cabeça, ponta dos dedos e cotos, após a fixação circular, aplicar a atadura com 
idas e vindas lateralizadas, finalizando com volta circular. 
c) Bandagem espiral: as voltas das ataduras se sobrepõem, são utilizadas em partes cilíndricas e curtas do corpo, testa, 
pescoço, pulso, tornozelo. 
d) A bandagem circular pode ser lenta ou apressada. 
 
24 - A data provável do parto de uma gestante multípara com DUM: 15/02/10 é: 
a) 22/10/10 
b) 22/11/10 
c) 25/11/10 
d) 25/10/10 
 
25 - A primeira consulta de pré-natal da gestante acima citada, foi dia 06/04/10. Qual sua idade gestacional neste 
dia? 
a) 5 semanas 
b) 7 semanas 
c) 9 semanas 
d) 11 semanas 
 
26 - O tempo de gestação é calculada relacionando a data da última menstruação. A idade gestacional ao nascer, 
é o tempo provável de gestação até o dia do nascimento. Sendo assim, considera-se: 
a) RN prematuro: criança nascida antes de 40 semanas de gestação. 
b) RN pós-termo: criança nascida após 40 semanas de gestação. 
c) RN a termo: criança nascida até 42 semanas de gestação. 
d) RN a termo: criança nascida entre 37 e 40 semanas de gestação. 
 
27 - “É uma capa de borracha que tem uma parte côncava e uma convexa, com uma borda flexível de borracha 
mais espessa, que pode ser encontrada em diversos tamanhos”. O texto se refere a qual método anticonceptivo: 
a) preservativo masculino 
b) preservativo feminino 
c) diafragma 
d) dispositivo intra-uterino 
 
28 - Assinale a alternativa CORRETA sobre as conferências de saúde: 
a) A Conferência de Saúde se reúne a cada quatro anos. 
b) A Conferência de Saúde tem representação paritária de vereadores, governo, usuários e políticos em geral. 
c) A Conferência de Saúde é organizada pelo poder legislativo. 
d) A Conferência de Saúde é formada pelos técnicos e representantes do legislativo e judiciário. 
 
29 - Dentre as vulvovaginites mais comuns destaca-se: 
a) Gardnerose: prurido vulvar acompanhado de corrimento amarelo de odor fétido. 
b) Candidíase: prurido vulvovaginal, com ardência miccional, com corrimento branco e de forte odor de “peixe podre. 
c) Tricomoníase: corrimento abundante amarelo ou esverdeado, com presença de bolhas e sem odor característico. 
d) Bartholinite: presença de rubor, calor, dor e edema significativo. 
 
30 - Assinale a alternativa CORRETA sobre a descentralização no SUS: 
a) A descentralização é repassar os postos de saúde dos municípios para a Secretaria Estadual de Saúde. 
b) A descentralização é colocar para os municípios a responsabilidade pela execução das ações e serviços de saúde. 
c) A descentralização é colocar os hospitais para serem gerenciados pelo Ministério da Saúde. 
d) A descentralização é transferir os hospitais estaduais para as universidades. 
 







