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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. 
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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 - No diagnóstico diferencial da dor abdominal, a flexão da perna sobre o abdome e a dor ao tentar estendê-la 
chama-se: 
a) Sinal do psoas. 
b) Sinal de Blumberg. 
c) Sinal da descompressão dolorosa. 
d) Sinal de shuster. 
 
12 - Dentre as enxaquecas, a forma mais comum é: 
a) Enxaqueca com aura. 
b) Enxaqueca basilar. 
c) Enxaqueca sem aura. 
d) Enxaqueca confusional. 
 
13 - É fator de risco de recorrência de convulsão febril: 
a) Febre alta com duração maior que uma hora antes da primeira crise. 
b) Idade menor que 12 meses. 
c) Idade maior que 2 anos. 
d) Febre causada por bactéria. 
 
14 - Na pitiríase Alba podemos dizer, exceto: 
a) Apresenta intensa relação com parasitoses. 
b) É caracterizada por manchas hipocrômicas com limites mal definidos. 
c) Não guarda relação com atopia. 
d) Pode ser agravada pela exposição solar. 
 
15 - A interação infecciosa mais expressiva do Schistosoma mansoni é com: 
a) Bactérias gram-positivas. 
b) Estreptococo. 
c) Rotavírus. 
d) Salmonella. 
 
16 - É característica das convulsões febris complexas: 
a) Duração inferior a quinze minutos. 
b) Não se repete nas primeiras vinte e quatro horas. 
c) Exame neurológico normal. 
d) Possibilidade de presença de sinais focais pós-ictais. 
 
17 - Bactéria detectável em exame colhido em forma de swab na gestante, de importância para evidenciação de 
septicemia no recém-nascido: 
a) Streptococcus B hemolítico do grupo B. 
b) Escherichia coli. 
c) Listeria monocytogenes. 
d) Gonococo. 
 
18 - À nefropatia glomerular por depósito de IgA, que pode cursar com hematúria, dá-se o nome de: 
a) Síndrome de Alport.   c) Hematúria familiar benigna. 
b) Doença de Berger.   d) Nefroesclerose. 
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19 - Vestígio do conduto onfalomesentérico que pode apresentar alterações que cursam com dor abdominal 
simulando apendicite: 
a) Apêndice ileocecal. 
b) Psoas. 
c) Divertículo de Meckel. 
d) Colédoco. 
 
20 - Quando se utiliza o método de punção suprapúbica, o valor mínimo de crescimento bacteriano que deve ser 
valorizado para diagnóstico de infecção urinária é:  
a) 1000 colônias. 
b) Qualquer crescimento bacteriano. 
c) 1000000 de colônias. 
d) 50000 colônias. 
 
21 - O princípio do SUS que visa garantir aos desiguais atenção diferenciada, segundo suas necessidades é 
chamado: 
a) Universalidade. 
b) Integralidade. 
c) Resolubilidade. 
d) Equidade. 
 
22 - De acordo com a lei 8080 de 1990, podemos chamar de um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 
doenças e agravos de: 
a) Vigilância epidemiológica. 
b) Busca ativa. 
c) Coleta de dados.  
d) Ações básicas de saúde. 
 
23 - Evento relacionado à aplicação da vacina tetravalente comum, estando associado ao componente pertussis, 
ficando a criança pálida, hipotônica, cianótica e com respiração superficial: 
a) Anafilaxia. 
b) Convulsão errática. 
c) Choque hipotônico. 
d) Choque cardiogênico. 
 
24 - No paciente desidratado, podemos presumir que a sua desidratação é grave, se este: 
a) Perder 10% ou mais do peso corpóreo. 
b) Perder 3 a 5% do peso corpóreo. 
c) Perder 7 % do peso corpóreo. 
d) Não perder peso, mas apresentar sede e urina concentrada. 
 
25 - Existe um tipo de desidratação com sinais de desidratação extracelular pouco evidentes, que dificulta o 
diagnóstico. Estamos falando da: 
a) Desidratação hipertônica. 
b) Desidratação isotônica. 
c) Desidratação hipotônica. 
d) Desidratação hiponatrêmica. 
 
26 - Como exemplo de afecção oral causada por coxsackievirus, temos: 
a) Herpangina. 
b) Mononucleose infecciosa. 
c) Febre faringoconjuntival. 
d) Difteria. 
 
27 - Em relação ao desenvolvimento na espécie humana, as aquisições de habilidades seguem: 
a) Uma sequência variável. 
b) Sempre uma sequência fixa, com ritmo variável individual. 
c) Ritmo invariável entre os indivíduos. 
d) Ritmo e sequência variáveis. 
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28 - Constitui contra-indicação absoluta à amamentação com leite materno não pasteurizado, exceto: 
a) Mastite. 
b) Mãe portadora de HIV. 
c) Galactosemia do recém-nascido. 
d) Psicose materna que não reponde à terapêutica com risco de morte para o bebê. 
 
29 - De acordo com o pacto em defesa do SUS, podemos afirmar são ações para defesa do SUS, EXCETO: 
a) Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde 
como um direito.   
b) Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS.  
c) Redução das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania.  
d) Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS e Regulamentação da EC nº 29.  
 
30 - De acordo ainda com o Pacto pela Vida – pacto de gestão do SUS, podemos afirmar. São instrumentos da 
Regionalização:  
a) Plano Diretor de Regionalização – PDR. 
b) Plano Diretor de Investimento – PDI. 
c) Programação Pactuada e Integrada – PPI. 
d) Comissão Intergestores Tripartite – CIT. 
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