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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 de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova 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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Leia o texto abaixo e responda às questões. 
 

Robinson Crusoé 
 
       Meu nome é Robinson Crusoé. Nasci na velha cidade de Iorque, onde há um rio muito largo cheio de navios que 
entram e saem. 
       Quando criança, passava a maior parte do meu tempo a olhar aquele rio de águas tão quietas, caminhando sem 
pressa para o mar lá longe. Como gostava de ver os navios em movimento, com velas branquinhas enfunadas pelas 
brisas! Isso me fazia sonhar as terras estranhas donde eles vinham e as maravilhosas aventuras acontecidas em mar alto. 
       Eu queria ser marinheiro. Nenhuma vida me parecia melhor que a vida do marinheiro, sempre navegando, sempre 
vendo terras novas, sempre lidando com tempestades e monstros marinhos. 
       Meu pai não concordava com isso. Queria que eu tivesse um ofício qualquer, na cidade, ideia que eu não podia 
suportar. Trabalhar o dia inteiro em oficinas cheias de pó era coisa que não ia comigo. 
       Também não suportava a ideia de viver toda a vida naquela cidade de Iorque. O mundo me chamava. Eu queria ver 
o mundo. 
       Minha mãe ficou muito triste quando declarei que ou seria marinheiro ou não seria nada. 
       - A vida do marinheiro – disse ela – é uma vida bem dura. Há tantos perigos no mar, tanta tempestade que grande 
número de navios acabam naufragando. 
       Disse também que havia no mar terríveis peixes de dentes de serra, que me comeriam vivo se eu caísse n’água. 
Depois me deu um bolo e me beijou: “É muito mais feliz quem fica na sua casa.” 
       Mas não ouvi os seus conselhos. Estava resolvido a ser marinheiro e havia de ser. 
       - Já fiz dezoito anos – disse um dia a mim mesmo – é tempo de começar – e, fugindo de casa, engajei-me num 
navio. 
 

(Robinson Crusoé. Trad. e adap. de Monteiro Lobato. São Paulo, Brasiliense, 1988. p. 5-6)  

 
01 - A visão dos navios provocava um sonho no menino. Todas as alternativas abaixo revelam esse sonho, exceto: 
a) Conhecer terras estranhas. 
b) Viver aventuras em alto-mar. 
c) Fugir das tempestades e monstros marinhos. 
d) Ver o mundo. 
 
02 - Assinale o trecho que demonstra a grande inquietação e o inconformismo de Robinson Crusoé: 
a) “Isso me fazia sonhar as terras estranhas donde eles vinham e as maravilhosas aventuras acontecidas em alto mar.” 
b) “Também não suportava a ideia de viver toda a vida naquela cidade de Iorque.” 
c) “Minha mãe ficou muito triste quando declarei que ou seria marinheiro ou não seria nada.” 
d) “Estava resolvido a ser marinheiro e havia de ser.” 
 
03 - No trecho “Como gostava de ver os navios em movimento, com velas branquinhas enfunadas pelas brisas!”, 
a palavra destacada tem o sentido de: 
a) Quietas. 
b) Revestidas. 
c) Cheias. 
d) Esticadas. 
 
04 - Assinale a palavra que se acentua pelo mesmo motivo de OFÍCIO: 
a) Xará. 
b) Cerimônia. 
c) Juízo. 
d) Nó. 
 
05 - O plural correto dos termos sublinhados em “O capitão-mor estava junto ao navio-escola.” é: 
a) capitão-mores /// navios- escolas. 
b) capitães- mor /// navio- escolas. 
c) capitão- mors /// navios-escola. 
d) capitães-mores /// navios-escola. 
 
06 - A emancipação política definitiva e a instalação do Município de Jataizinho se deram: 
a) Com o intervalo aproximado de 1 ano. 
b) Com o intervalo aproximado de 2 anos. 
c) Com o intervalo aproximado de 3 anos. 
d) No mesmo ano. 
 
07 - De acordo com os dados do Censo 2.010 do IBGE, qual é a população do Município de Jataizinho? 
a) 11.875 habitantes.   c) 11.785 habitantes. 
b) 11.857 habitantes.   d) 11.578 habitantes. 






 3

08 - Em que ano o povoado que atualmente é o Município de Jataizinho foi elevado a condição de Freguesia? 
a) 1.850. 
b) 1.851. 
c) 1.855. 
d) 1.872. 
 
09 - Nos tempos em que não possuía autonomia administrativa, nosso município pertenceu aos seguintes 
municípios abaixo, EXCETO: 
a) Assauí. 
b) Londrina. 
c) São Jerônimo. 
d) Tomazina. 
 
10 - O que aconteceu com o Município de Jataizinho em 20/10/1.938? 
a) O município foi extinto. 
b) O município foi recriado. 
c) O município passou a Sede da Comarca.  
d) O município sofreu uma inundação sendo totalmente arrasado. 
 
11 - Em um usuário do posto de saúde foi diagnosticado Ancilostomose. Assinale a incorreta: 
a) Conhecido também como a doença do ¨Jeca Tatu¨. 
b) É uma doença causada por vermes nematódeos (espécie: Necator americanus e Ancylostoma duodenale). 
c) Pode ser utilizado o Albendazol como tratamento. 
d) Conhecido também como febre amarela. 
 
12 - Idoso aparentando 60/70 anos foi encontrado caído, em decúbito dorsal, no corredor de um prédio 
abandonado. Foi abordado por funcionários de um posto de saúde próximo, os quais iniciaram os procedimentos 
de primeiros socorros. É correto afirmar, EXCETO: 
a) Realizou-se primeiramente a ressucitação cardio-pulmonar devido ao fato deste ter sido encontrado caído. 
b) Verificou-se a consciência do indivíduo, respiração e os batimentos cardíacos. 
c) O indivíduo poderia estar simplesmente dormindo. 
d) Verificou-se a presença de lesões externas. 
 
13 - A Manobra de Heimlich pode salvar vidas. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Necessário quando um corpo estranho bloqueia a passagem de ar para a passagem de ar para os pulmões. 
b) Pode ser realizada, por uma pessoa, em si própria quando sozinha. 
c) Pode ser realizada tanto de pé, sentada ou deitada. 
d) Não pode ser realizada em crianças. 
  
14 - À respeito das ONICOMICOSES, é INCORRETO afirmar que: 
a) É uma infecção da lâmina ungueal por dermatófito ou por outros fungos como leveduras do gênero Cândida, 
leveduras exógenas e outros gêneros de fungos existentes na terra e em madeiras apodrecidas. 
b) O acometimento da unha por dermatófito pode ser inicialmente subungueal (sob a unha) distal (na extremidade) e/ou 
lateral, subungueal proximal (em relação ao corpo) e superficial. 
c) A cultura de esfregaço é o exame padrão ouro para iniciar o tratamento. 
d) O tratamento divide-se em local, sistêmico ou combinado. 
 
15 - Na reforma psiquiátrica pode-se relacionar, EXCETO: 
a) Residências terapêuticas. 
b) Programa de Volta para Casa. 
c) Redução de leitos. 
d) Aumento do número de hospitais especiais para internações. 
 
16 - É correto afirmar a respeito da MEDULA ÓSSEA: 
a) É o tecido encontrado no interior dos ossos, possui aspecto gelatinoso e está relacionada com a produção de células 
sanguíneas, sendo assim, um órgão hematopoiético. 
b) É formada principalmente por células sanguíneas imaturas e células adiposas. 
c) Quando uma pessoa tem leucemia, lingomas ou tumores na medula, esta precisa ser substituída por uma medula 
saudável, e isso é realizado através de transplante de medula óssea, o qual consiste na substituiçao do osso improdutivo 
por um osso com medula saudável. 
d) A medula óssea vermelha está presente nos fetos, em quase todos seus ossos, e essa quantidade de hemocitoblastos 
vai diminuindo conforme aumenta a idade do indivíduo, sendo substituída por células adiposas e modificando a cor da 
medula, de vermelha para amarela e já não produz mais sangue, servindo como depósito de gordura.  
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17 - Um paciente com história de ¨DUODENITE CRÔNICA¨ é consultado. Relaciona-se com a patologia, 
EXCETO: 
a) Infecção bacteriana (H. Pylori). 
b) Diagnóstico Clínico e Endoscopia Digestiva Alta. 
c) Não há possibilidade para realização de biópsia na duodenite. 
d) Tratamento sintomático, dieta e antibioticoterapia se necessário. 
 
18 - Pode-se afirmar em relação a ARTRITE REUMATÓIDE, EXCETO: 
a) Não existe uma predisposição genética ou relato de que algum gene já fora identificado. 
b) A forma mais infreqüente de início da doença é artrite simétrica. 
c) É uma doença crônica de causa desconhecida. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
19 - Hepatite B em sua fase ativa pode apresentar um ou mais sinais clínicos e/ou resultados laboratoriais, pode-
se relacionar corretamente, EXCETO? 
a) Alterações da sorológica de antígenos específicos. 
b) Mal estar, dores articulares e fadiga, mas depois podem evoluir para dor local, icterícia (amarelão), náuseas e falta de 
apetite. 
c) Biópsia hepática pode determinar diagnóstico como prever a evolução da doença. 
d) Desaparecimento do material genético viral. 
 
20 - É causada pelo helminto Enterobius vermicularis. Em indivíduos do sexo feminino podem ocorrer vaginites, 
em face da proximidade da vagina com o ânus. Em casos mais graves, os vermes podem se deslocar até as 
trompas e bloqueá-las, que pode provocar a esterilidade. É correto relacionar: 
a) Tricocefalíase.    c) Oxiurose. 
b) Teníase.    d) Ascaridíase. 
 
21 - Está correto afirmar em relação aos Problemas relativos às doenças ocupacionais, EXCETO: 
a) Imunização profilática. 
b) Saneamento básico. 
c) Utilização de antibiótico profilático em funcionários de serviços de saúde. 
d) Utilização de Equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individuais. 
 
22 - A respeito do idoso e seu ciclo vital saudável/patológico. É correto afirmar, EXCETO: 
a) Demência é um comprometimento cognitivo geralmente progressivo e reversível. 
b) A velhice é um período normal do ciclo vital caracterizado por algumas mudanças físicas, mentais e psicológicas. 
c) Redução do funcionamento cognitivo (capacidade de compreender e pensar de uma forma lógica, com prejuízo na 
memória). 
d) Muitos transtornos mentais em idosos podem ser evitados, aliviados ou mesmo revertidos. 
 
23 - Analise e assinale a alternativa CORRETA: 
a) O vírus é um arbovírus da família flaviviridae, gênero flavivirus. 
b) No Brasil, foram encontrados somente os tipos 1 e 2. 
c) Pode se apresentar - clinicamente - de três formas diferentes: Infecção Inaparente, Dengue Clássica e Febre 
Hemorrágica da Dengue. 
d) Existem 03 (três) tipos de dengue. 
 
24 - Quanto a Haemophilus influenza é incorreto afirmar: 
a) A utilização de vacinas diminuiu drasticamente o número de pessoas infectadas. 
b) Provoca meningites e septicemias. 
c) Geralmente em crianças (menores de 5 anos de idade). 
d) Também fora designado como bacilo de pfeiffer o qual é um vírus. 
 
25 - É uma infecção causada por um bacilo. A doença costuma afetar os pulmões mas pode, também, ocorrer em 
outros órgãos do corpo, mesmo sem causar dano pulmonar. Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Tuberculose pulmonar. 
b) Pneumonia. 
c) Pleurite. 
d) Costocondrite. 
 
26 - É uma intoxicação específica, e não uma infecção, resultante da ingestão e absorção pela mucosa digestiva de 
toxinas pré-formadas do Clostridium botulinum, que levam o indivíduo a um quadro de paralisia motora 
progressiva: 
a) Bulemia.   c) Tétano. 
b) Botulismo.   d) Câimbra. 
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27 - De acordo com as urgências e emergências relacionadas a intoxicação por medicamentos, assinale a 
alternativa que apresenta a correlação correta entre medicação e antídoto: 
A - Acetaminofen. 
B - Metoclopramida. 
C - Benzodiazepínicos. 
D - Morfina. 
I - Flumazenil. 
II - Acetilcisteína. 
III - Biperideno. 
IV - Naloxona. 
a) A - III; B - IV; C - I; D - II. 
b) A - II; B - III; C - I; D - IV. 
c) A - IV; B - I; C - III; D - II. 
d) A - I; B - II; C - IV; D - III. 
  
28 - Com relação a rinossinusite, assinale a alternativa incorreta: 
a) A clínica clássica aguda caracteriza-se pela presença de sintomas respiratórios persistentes por mais de 7 a 10 dias, 
com secreção nasal e tosse persistente, geralmente mais intensa à noite. Sintomas menos comuns como mal-estar, 
halitose e edema periorbital intermitente podem estar presentes. 
b) A solicitação de exames laboratoriais não está indicada na avaliação inicial do paciente. 
c) Sinais e sintomas como obstrução nasal, dor e pressão facial, cefaléia e febre são semelhantes nas formas agudas, 
subaguda ou crônica, diferenciando-se pelo seu tempo de duração e forma de evolução. 
d) A quantidade e a coloração da secreção nasal diferenciam o quadro viral do bacteriano agudo, devendo assim ser 
levadas em consideração na hora de prescrever antibiótico. 
 
29 - Responda V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para 
baixo: 
(     ) São critérios mínimos para o diagnóstico de dispepsia funcional: dor ou desconforto epigástrico persistente 
ou episódico; associação frequente com outros sintomas, como sensação de estufamento, plenitude, distensão 
abdominal e/ou náuseas; exame físico frequentemente normal. 
(   ) Na avaliação da dispepsia, é importante estar atento para sinais de alarme como melena, vômitos 
persistentes, disfagia, hematêmese, anemia e perda de peso involuntária maior que 5%. Quando presentes, 
indicam a necessidade de endoscopia imediata. 
(   ) A pirose é um excelente marcador de refluxo gastroesofágico. É um sintoma típico que pode ocorrer 
espontaneamente, porém é mais observado após as refeições (especialmente as volumosas e/ou ricas em gordura) 
e após o decúbito, sendo aliviado, temporariamente, pela ingestão de água, leite ou antiácidos líquidos. 
(   ) Na doença do refluxo gastroesofágico, também podem estar presentes sintomas menos prevalentes, 
chamados atípicos, como dor retroesternal, tosse crônica e rouquidão. 
a) V - V - F - F. 
b) F - F - F - V. 
c) V - F - F - F. 
d) V - V - V - V. 
 
30 - Assinale a alternativa incorreta, referente à trombose venosa: 
a) A ultra-sonografia com Doppler tornou-se o teste não-invasivo mais popular para a detecção de trombose venosa, 
além de ser o exame “padrão ouro” para o diagnóstico de trombose venosa profunda. 
b) A ultra-sonografia com compressão deve ser o primeiro teste a ser realizado em pacientes com suspeita de trombose 
venosa profunda. Pacientes com rastreamento positivo devem ser tratados e os negativos devem ser submetidos a testes 
não-invasivos seriados. 
c) Medidas profiláticas primárias mais comumente empregadas contra a trombose venosa profunda são a heparina de 
baixo peso molecular em baixas doses, os anticoagulantes orais (RNI de 2,0 e 3,0) e a compressão intermitente 
pneumática da perna. 
d) Pacientes com rastreamento negativo ao ultra-som e uma baixa probabilidade clínica de trombose venosa, não 
necessitam realizar testes adicionais se o D-dímero for negativo. 
 
 
 

  
 







