
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 4 (quatro) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta com tubo transparente; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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O Homem Trocado 
 

       O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu 
lado. Ele pergunta se foi tudo bem. 
      - Tudo perfeito – diz a enfermeira, sorrindo. 
      - Eu estava com medo desta operação! 
      - Por quê? Não havia risco nenhum. 
      - Comigo, sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos…  
       E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi 
criado até os dez anos por um casal de orientais, que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos 
redondos. Descoberto o erro, ele foi viver com seus verdadeiros pais. Ou com sua verdadeira mãe, pois o pai 
abandonou a mulher depois que esta não soube explicar o nascimento de um bebê chinês. 
      - E o meu nome? Outro engano. 
      - Seu nome não é Lírio? 
      - Era para ser Lauro, mas cartório… 
     Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fez o vestibular com sucesso, 
mas não conseguiu entrar na universidade. O computador se enganou, seu nome não apareceu na lista. 
       - Há anos que a minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês passado tive que pagar mais de R$ 
3 mil. 
      - O senhor não faz chamadas interurbanas? 
      - Eu não tenho telefone! 
      Conheceu sua mulher por engano. Ela o confundiu com outro. Não foram felizes. 
      - Por quê? 
      - Ela me enganava. 
      Foi preso por engano. Várias vezes. Recebia intimações para pagar dívidas que não fazia. Até teve uma 
breve, louca alegria, quando ouviu o médico dizer: 
      - O senhor está desenganado. 
      Mas também foi um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. 
      - Se você diz que a operação foi bem… 
      A enfermeira parou de sorrir. 
     - Apendicite? – perguntou, hesitante. 
     - É. A operação era para tirar o apêndice. 
     - Não era para trocar de sexo? 
 
01 - A crônica caracteriza-se por uma série de enganos. Esses enganos ocorrem desde o nascimento até o atual 
momento vivido pelo autor. Delimite o tema do texto assinalando a alternativa correta: 
a) As desventuras de um cirurgião.   c) A sucessão de enganos. 
b) A troca de sexo.    d) A louca alegria de Lírio. 
 
02 - Em dado momento o narrador menciona que o personagem teve uma “breve, louca alegria”. A que fato se 
refere esse sentimento do personagem? 
a) Ao fato de terem trocado seu sexo. 
b) Por estar desenganado. 
c) Porque percebeu que finalmente os enganos acabariam. 
d) Devido ao sucesso da operação. 
 
03 - No trecho a seguir retirado do texto “Era para ser Lauro, mas no cartório…”, o emprego das reticências 
deixa implícito o que ocorreu na sequência dos fatos. Assinale a alternativa que apresenta a provável situação: 
a) um novo engano.    c) esquecimento por parte do pai oriental. 
b) uma briga entre os familiares.   d) sugestão de um outro nome dado por um amigo. 
 
04 - No trecho “Há anos que a minha conta do telefone vem com cifras incríveis”, o adjetivo INCRÍVEIS, 
caracteriza o substantivo: 
a) contas.    c) cifras. 
b) telefone.    d) anos.    
 
05 - Assinale a alternativa que apresenta os vocábulos adequados completando corretamente as lacunas quanto a 
concordância nominal: 
Seguem ________________ os documentos necessários para remarcar a cirurgia, porém é _____________ 
mudança de sexo no Brasil. É __________________ a autorização do juiz. 
a) anexo, proibido, necessário. 
b) anexo, proibida, necessário. 
c) anexos, proibida, necessária. 
d) anexos, proibido, necessária. 
 



 3

06 - Assinale a alternativa que completa adequadamente os espaços, empregando corretamente os pronomes EU/ 
MIM: 
Se é para __________ sofrer a vida toda, que morra logo! Porque esquecer é impossível para __________. Entre 
_________ e ele houve uma discussão horrível. Naquele momento de agitação pedi um calmante pra ________ 
tomar. Pra _______ a vida acabou! 
a) mim, mim, eu, eu, mim.   c) eu, mim, eu, eu, mim. 
b) eu, mim, mim, eu, mim.   d) mim, mim, eu, mim, mim. 
 
07 - Manoel aplicou um capital de R$ 8.300,00 à taxa de juros simples de 15% a.a. durante 9 meses. Ao final 
desse período, o montante a ser retirado por Manoel será de: 
a) R$ 9.233,75.    c) R$ 11.205,00 
b) R$ 9.420,50.    d) R$ 19.505,00. 
 
08 - Um agricultor tem a previsão de que sua colheita seja realizada por 35 operários num período de 24 dias, 
trabalhando 8 horas por dia. Devido a questões climáticas, estipulou que a colheita deve ser realizada em 14 dias, 
com 10 horas diárias de trabalho. Para cumprir a nova meta estipulada, esse agricultor deverá contratar mais: 
a) 11 operários.    c) 13 operários. 
b) 12 operários.    d) 15 operários. 
 
09 - Um reservatório em formato de prisma quadrangular regular tem a medida da diagonal da base igual a 

5  e a diagonal de uma das faces mede . Na última medição, esse reservatório estava com 75% de sua 

capacidade total, o que corresponde a: 
a) 112500 litros.    c) 135000 litros. 
b) 131250 litros.    d) 150000 litros. 
 
10 - Valmir deseja cercar com tela, uma horta em formato retangular cujo comprimento excede a largura em 15 
metros. Para executar tal tarefa, Valmir comprou 350 metros de tela. O comprimento dessa horta é de: 
a) 110 metros.    c) 70 metros. 
b) 80 metros.    d) 60 metros. 
 
11 - A fundação da Vila de Maripá estava marcada para 28/05/1.953, porém esta data foi remarcada para uma 
semana depois. O que provocou este adiamento? 
a) A Assembléia Legislativa ainda não havia aprovado o projeto de criação da vila. 
b) A ausência do Governador do Estado, que se encontrava em viagem oficial. 
c) A chuva forte que assolava toda região. 
d) A documentação do terreno não ficou pronta a tempo. 
 
12 - Assinale a opção que apresenta o nome CORRETO do Ministério que gastou dinheiro público adquirindo 
livros de matemática com erros grosseiros nas 4 operações fundamentais e livros de língua portuguesa com erros 
ortográficos e gramaticais: 
a) Ministério da Cultura. 
b) Ministério da Educação. 
c) Ministério da Educação, Cultura e Desporto. 
d) Ministério da Educação e Cultura. 
 
13 - Os primeiros colonizadores de Maripá eram de origem alemã, e vieram principalmente dos seguintes 
estados: 
a) Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
b) Rio Grande do Sul e São Paulo. 
c) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 
d) Santa Catarina e São Paulo. 
 
14 - Qual foi o primeiro cargo eletivo da atual Ministra da Casa Civil, Glaisi Hoffmann? 
a) Deputada Estadual no Estrado do Paraná. 
b) Deputada Federal pelo Estado do Paraná. 
c) Prefeita de Curitiba. 
d) Senadora pelo Estado do Paraná. 
 
15 - De acordo com o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais quais os grupos que são indicados para 
receber vacinas contra Hepatite B com indicação para uso de Imunobiológico especial? 
a) Transplantados. 
b) Pacientes em uso de hemodiálise. 
c) Pessoas imunocomprometidas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
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16 - De acordo com o calendário básico de vacinação com quantos anos deve ser administrado o reforço contra 
febre amarela? 
a) 6 a 7 anos. 
b) 7 a 9 anos. 
c) 9 a 10 anos. 
d) 10 a 11 anos. 
 
17 - De acordo com o calendário básico de vacinação a vacina DT ( dupla adulto) após o esquema vacinal é 
necessário uma dose de reforço a cada dez anos, em caso de gestante a dose de reforço deve ser administrada 
após quanto tempo? 
a) 5 anos. 
b) 7 anos. 
c) 9 anos. 
d) 10 anos. 
 
18 - No pós parto e pós aborto, as vacinas contra tríplice viral ou dupla viral devem ser administrada nas 
mulheres suscetíveis a rubéola, qual deve ser a orientação para as mulheres que receberão a vacina? 
a) Não ter relação sexual por quarenta dias. 
b) Prevenção da gravidez por trinta dias. 
c) Prevenção da gravidez por seis meses. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
19 - No esquema de vacinação tardio contra Hepatite B deve ser 0- 30- 180 dias caso haja atraso da segunda dose 
quando deve ser administrado a terceira dose? 
a) Trinta dias após a segunda dose. 
b) Quarenta dias após a segunda dose. 
c) Cinqüenta dias após a segunda dose. 
d) Sessenta dias após a segunda dose. 
 
20 - Durante a gestação existe varias estruturas próprias da gravidez uma desta estruturas é a bolsa amniótica 
ou bolsa d água, qual a função do liquido amniótico: 
a) Proteger o feto contra impacto. 
b) Manter o feto aquecido. 
c) Permitir liberdade de movimentos. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
21 - A mãe mantida com RCP o feto deverá ser retirado o mais rápido passível, o fator mais importante de 
sobrevida fetal é o tempo entre o óbito materno e a cesariana, qual o tempo razoável? 
a) 0 a 5 minutos. 
b) 5 a 10 minutos. 
c) 10 a 15 minutos. 
d) Acima de 15 minutos. 
 
22 - A vacina DTP nas primeiras 24 a 48horas após sua aplicação quais são os efeitos adversos mais comuns: 
a) Mal estar, dor, febre e irritabilidade. 
b) Convulsão, febre, dor. 
c) Sonolência, choro prolongado, convulsão. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
23 - Na forma de conservação de vacinas quais as vacinas que podem ser congelada a menos vinte graus? 
a) Febre tifóide, caxumba, DTP. 
b) Febre amarela, anti-sarampo, dupla viral. 
c) DT, rubéola, influenza. 
d) DTP, DT, sarampo. 
 
24 - Nas unidades básicas de saúde, no qual as vacinas são mantidas em refrigeradores domésticos, como deve 
ser mantido este refrigerador? 
a) Ambiente ventilado, afastado de fonte de calor. 
b) Gerador de emergência, tomada exclusiva. 
c) As vacinas devem ser guardadas nas prateleiras, controle de temperatura diário.  
d) Todas as alternativas estão corretas. 
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25 - As áreas hospitalares são classificadas de acordo com os riscos de infecção que possam oferecer aos pacientes 
como são classificados? 
a) Área critica, área semi-critica, área não critica. 
b) Área administrativa, área ambulatorial, área ocupada. 
c) Área não ocupada, área ocupada. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
26 - Há dois tipos de limpeza executa na unidade de internação, quando deve ser realizada a limpeza terminal: 
a) Diariamente. 
b) Semanalmente. 
c) Após a alta hospitalar ou óbito. 
d) Somente após ter sujidade acumulada. 
 
27 - Quais são os fatores que podem predispor a infecção hospitalar? 
a) Idade, condições de higiene, nutrição. 
b) Esmegma, enfermidades, exsudatos. 
c) Nutrição, esmegma, febre. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
28 - Quais os fatores que podem influenciar na cicatrização? 
a) Idade, nutrição, obesidade. 
b) Extensão da lesão, diabetes. 
c) Infecções, imunossupressão. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
29 - Como deve ser realizado o curativo de ferida cirúrgica? 
a) Iniciando a limpeza de dentro para fora. 
b) Iniciando a limpeza de fora para dentro. 
c) Das áreas mais contaminada para a menos contaminada. 
d) Das áreas menos contaminada para a mais contaminada. 
 
30 - Na coleta de sangue para hemocultura a quantidade suficiente de sangue a ser colhido no adulto é de no 
máximo? 
a) 50ml. 
b) 40ml. 
c) 30ml. 
d) 20ml. 
 
 




