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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre 

e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso 
o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material 

de prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se 

retirar da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e 

o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá 
levar consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final 
de período das 3 (três) horas; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação 
da sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Texto base para as questões de 1 a 5. 
 
(...) Ah! As viagens! Você já reparou que só nós 
parecemos estar trabalhando, enquanto os outros 
tomam uma taça de vinho com vista para uma praça 
europeia? Os que não estão lá fazem trilhas 
incríveis, nadam com golfinhos ou brindam num 
paraíso caribenho. Há também a turma que passa 
temporadas no exterior, para relaxar, estudar ou criar, 
estes para mim os mais invejados. E nós em um 
engarrafamento, com um café morno de consolo. 
Todos se divertem, casam, formam-se, batizam, 
debutam. Nas enfadonhas fotos de grupos, vemos 
gente vestida de forma incômoda, com seus 
melhores sorrisos estudados. Os casais estão 
apaixonados, a família, unida, netos e avós se 
entendem, há muitos sobrinhos, os filhos são fofos, 
os cachorros são adequados, os gatos, simpáticos. 
Os protagonistas mais apreciados em postagens 
edulcoradas são os filhotes, humanos ou animais. 
Não quer dizer que eu deixe de colocar tudo isso: 
filhas, festas, viagens. Cada um a seu tempo, Bilbo, o 
cachorro babão, e a arisca gatinha Cora têm sido 
vedetes da parte pública da minha vida. 
 
01) Do fragmento: “(...) Ah! As viagens! Você já 
reparou que só nós parecemos estar trabalhando, 
enquanto os outros tomam uma taça de vinho 
com vista para uma praça europeia?”. O termo 
em destaque dá indicação de: 
 
(A) Tempo. 
(B) Condição. 
(C) Consequência. 
(D) Finalidade. 
(E) Proporcionalidade. 
 
02) No excerto em destaque: “Os casais estão 
apaixonados, a família, unida, netos e avós se 
entendem, há muitos sobrinhos, os filhos são 
fofos, os cachorros são adequados, os gatos, 
simpáticos”. O verbo haver em destaque pode 
ser substituído por: 
 
(A) Têm. 
(B) Existem. 
(C) Existe. 
(D) Tem. 
(E) hão. 
 
03) Neste trecho: “Não quer dizer que eu deixe de 
colocar tudo isso: filhas, festas, viagens”. A 
palavra destacada é: 
 
(A) Substantivo. 
(B) Verbo. 
(C) Pronome. 

(D) Advérbio. 
(E) Conjunção. 
 
04) Os verbos: “relaxar, estudar ou criar” são 
verbos do: 
 
(A) Indicativo. 
(B) Subjuntivo. 
(C) Infinitivo. 
(D) Gerúndio. 
(E) Particípio. 
  
05)  O pronome estes do excerto: “Há também a 
turma que passa temporadas no exterior, para 
relaxar, estudar ou criar, estes para mim os mais 
invejados”. Refere-se a: 
 
(A) Aos que vão relaxar. 
(B) Aos que vão relaxar e estudar. 
(C) Aos que vão estudar ou criar. 
(D) Aos que vão estudar. 
(E) Aos que vão criar. 
 
06) Determine o valor de x, sabendo que x é um 
valor real. E que a equação é três quartos de x 
subtrair um oitavo mais sete terços igual a um 
nono de x: 
 
(A) 477/138 
(B) 312/145 
(C) 397/124 
(D) 878/135 
(E) 514/165 
 
07) Entrevistando uma população de 2500 
pessoas sobre duas marcas de camisetas. Destas 
pessoas 1524 usam a marca A e 346 não tem 
preferência entre a marca A ou B, ou seja usam 
as duas marcas. Quantas pessoas usam somente 
a marca B? 
 
(A) 635 
(B) 763 
(C) 827 
(D) 878 
(E) 976 
 
08) Dada a sequência 12, 144, 1728, ... Qual o 
próximo elemento? 
 
(A) 18645 
(B) 19378 
(C) 20736 
(D) 21524 
(E) 22362 
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09) Em uma obra um pedreiro gastou dois terços 
da sua jornada de trabalho para colocar o piso 
em uma casa. Se este pedreiro trabalha 6 dias da 
semana 9 horas diárias. Quantas horas ele 
trabalhou no piso? 
 
(A) 30 
(B) 33 
(C) 36 
(D) 39 
(E)  42 
 
10) Dona Maria vai comprar uma geladeira que 
custa R$ 1530,00 a vista. Mas como ela não pode 
comprar à vista vai parcelar em 8 vezes com um 
acréscimo de 12% no valor à vista.  Qual o valor 
da parcela que Dona Maria pagará?  
 
(A) R$ 183,60 
(B) R$ 214,20 
(C) R$ 230,50 
(D) R$ 244,10 
(E) R$ 271,30 
 
11) Data de instalação do município de 
Mariópolis: 
 
(A) 01 de julho de 1955. 
(B) 01 de julho de 1960. 
(C) 28 de agosto de 1966. 
(D) 31 de dezembro  de1963. 
(E) 28 de novembro de 1961. 
 
12) Dentre os municípios abaixo, qual NÃO está  
localizado no Estado do Paraná: 
 
(A) Kaloré. 
(B) Fênix. 
(C) Curitibanos. 
(D) Piên. 
(E) Ampére. 
  
13) O Ministério Público do Paraná, juntamente 
com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao 
Crime Organizado – GAECO, desenvolve 
investigação visando elucidar supostos crimes 
praticados na Delegacia da Receita Estadual de 
Londrina, com desdobramento também em 
outros municípios. Esta operação recebeu o 
nome de: 
 
(A) Lava Jato. 
(B) Publicano. 
(C) Bala de Prata. 
(D) Sonegadores. 
(E) Receita Bomba. 
 
 
 

14) Em regra, o período de vigência de um Plano 
Plurianual – PPA, elaborado pelo Poder 
Executivo, é: 
 
(A) Três últimos anos de um governo e alcança o 
primeiro ano do mandato seguinte. 
(B) Do primeiro ao último ano do mesmo período 
de mandato. 
(C) Do terceiro ano de mandato ao segundo ano 
do mandato seguinte. 
(D) Do quarto ano de mandato ao terceiro ano do 
mandato seguinte. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
15) Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), é 
CORRETO afirmar que: 
 
(A)  Os recursos financeiros do Sistema Único de 
Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, 
em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob 
fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. 
(B)  A participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico não está 
incluída no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
(C)  O processo de planejamento e orçamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS) será descendente, 
do nível federal até o local. 
(D)  O atendimento e a internação domiciliares, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde, poderão ser 
realizados por indicação médica, independentemente 
de concordância do paciente e de sua família. 
(E)  A Conferencia de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração dos 
planos de saúde, em função das características 
epidemiológicas e da organização dos serviços em 
cada jurisdição administrativa. 
 
16) Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, 
é CORRETO afirmar que: 
 
(A)  É desenvolvida com o mais alto grau de 
centralização. 
(B)  Deve ser o contato obrigatório dos usuários, a 
principal porta de entrada e centro de comunicação 
da Rede de Atenção à Saúde.  
(C)  A Política Nacional de Atenção Básica não 
considera os termos Atenção Básica e Atenção 
Primária a Saúde, nas atuais concepções, como 
termos equivalentes. 
(D)  É desenvolvida por meio do exercício de 
práticas de cuidado e gestão, democráticas e 
participativas, sob forma de trabalho em equipe, 
dirigidas a populações de territórios definidos. 
(E)  O financiamento da Atenção Básica deve ser 
bipartite.  
 
17) Sobre as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs), é CORRETO afirmar que: 
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(A)  O Condiloma Acuminado é uma DST que 
possui a presença de verrugas como principal 
sintoma. 
(B)  A tricomoniase é uma doença sexualmente 
transmissível que apresenta como sintoma principal 
a presença de úlceras nos órgãos genitais. 
(C)  As DST de notificação compulsória são:  
Gonorréia e Tricomoníase. 
(D)  A maioria das infecções pelo HPV 
(papilomavírus humano) são sintomáticas e com 
lesões aparentes. 
(E)  A vaginose bacteriana e a candidíase são 
consideradas as DSTs mais comuns e prevalentes. 
 
18) Foi prescrito para um paciente 8 mg de 
dexametasona. Considerando que o 
frasco/ampola de 2,5ml contém 4mg/ml, quantos 
ml devem ser aspirados do frasco? 
 
(A)  1,5 ml. 
(B)  1,75 ml. 
(C)  2,0 ml. 
(D)  2,5 ml. 
(E)  3,0 ml. 
  
19) A paciente Jussara Maria compareceu à  
Unidade Básica de Saúde (UBS) para consulta de 
enfermagem de Pré-Natal e informou que a data 
de sua última menstruação (DUM) ocorreu em 
02/11/2015. A data provável do parto (DPP) de 
Jussara Maria será em: 
 
(A)  02/08/2016.  
(B)  05/08/2016.  
(C) 11/08/2016.  
(D)  09/08/2016. 
(E)  09/09/2016. 
 
20) A primeira consulta do recém-nascido deverá 
ocorrer na sua primeira semana de vida e um 
exame físico completo deve ser realizado na 
primeira consulta de puericultura. Sobre este 
exame físico, é CORRETO afirmar que: 
 
(A)  A frequência cardíaca normalmente varia 
entre 100bpm e 150bpm. 
(B)  A temperatura axilar normal situa-se entre 36 
ºC e 37,7ºC. 
(C)  A fontanela anterior é triangular, mede cerca 
de 0,5cm e fecha-se até o segundo mês. 
(D)  A fontanela posterior mede de 1cm a 4cm, 
tem forma losangular, fecha-se do 9º ao 18º mês e 
não deve estar fechada no momento do nascimento. 
(E)  A respiração, que é basicamente abdominal 
deve estar entre 40 mrm e 60mrm. 
 
21) Sobre a Vacina rotavírus humano, é 
CORRETO afirmar que: 

 
(A)  O esquema corresponde a duas doses, 
administradas aos 3 e 6 meses de idade.  
(B)  O intervalo mínimo entre as doses é de 60 
dias. 
(C)  A vacina rotavírus é administrada 
exclusivamente por via oral. 
(D)  O volume a ser administrado é 0,5 mL. 
(E)  É necessário fazer um intervalo entre a 
alimentação (inclusive de leite materno) e a 
administração da vacina. 
 
22) Em relação à produção do leite materno, 
analise as afirmativas abaixo: 
 
I - A mama, na gravidez, é preparada para a 
amamentação (lactogênese fase I) sob a ação de 
diferentes hormônios. Os mais importantes são o 
estrogênio, responsável pela ramificação dos 
ductos lactíferos, e o progestogênio, pela 
formação dos lóbulos. 
II - Apesar de a secreção de prolactina estar 
muito aumentada na gestação, a mama não 
secreta leite nesse período graças a sua inibição 
pelo lactogênio placentário. 
III - A produção do leite logo após o nascimento 
da criança é controlada principalmente por 
hormônios e a “descida do leite”, que costuma 
ocorrer até o terceiro ou quarto dia pós-parto, só 
ocorre se a criança sugar o seio. 
IV - Grande parte do leite de uma mamada é 
produzida enquanto a criança mama, sob o 
estímulo da prolactina. 
 
O número de afirmativas CORRETAS 
corresponde a: 
 
(A)  Zero. 
(B)  Uma. 
(C)  Duas.  
(D)  Três. 
(E)  Quatro. 
  
23) A periodicidade da notificação compulsória é 
dividida em imediatas (até 24 horas) ou Semanal. 
Assinale a alternativa que apresenta um exemplo 
de doença ou agravo de notificação compulsória 
imediata: 
 
(A)  Leptospirose.  
(B)  Dengue (casos).  
(C)  Hanseníase.   
(D)  Leishmaniose visceral. 
(E)  Hepatites virais. 
 
24) De acordo com os valores pressóricos 
obtidos no consultório, podemos classificar a 
pressão arterial em normotensão, PA limítrofe e 
hipertensão arterial sistêmica. Na consulta de 
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enfermagem do paciente Antônio da Silva foi 
encontrado o valor de 150/ 95 mm hg após a 
aferição da sua pressão arterial. Pode se dizer 
que a pressão arterial deste paciente se classifica 
como: 
 
(A)  Normal. 
(B)  Limítrofe. 
(C)  Hipertensão estágio 1.  
(D)  Hipertensão estágio 2. 
(E)  Hipertensão estágio 3. 
 
25) O método de rastreamento do câncer do colo 
do útero e de suas lesões precursoras é o exame 
citopatológico. O Brasil após recomendação da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) adotou, no 
geral, a seguinte regra de priorização da 
realização deste exame: 
 
(A)  Mulheres de 25 a 60 anos, uma vez por ano 
e, após dois exames anuais consecutivos negativos, 
a cada três anos. 
(B)  Mulheres de 18 a 60 anos, uma vez por ano 
e, após dois exames anuais consecutivos negativos, 
a cada dois anos. 
(C)  Mulheres de 25 a 70 anos, uma vez por ano 
e, após três exames anuais consecutivos negativos, 
a cada três anos.   
(D)  Mulheres a partir de 18 anos, uma vez por 
ano e, após dois exames anuais consecutivos 
negativos, a cada dois anos. 
(E)  Mulheres de 25 a 50 anos, com vida sexual 
ativa, uma vez por ano e, após dois exames anuais 
consecutivos negativos, a cada dois anos. 
 
26) O controle da população do mosquito Aedes 
aegypti se faz necessário pois ele é o vetor das 
doenças relacionadas abaixo, EXCETO: 
 
(A)  Febre amarela. 
(B)  Zika Vírus.   
(C)  Febre maculosa.  
(D)  Febre chikungunya. 
(E)  Dengue. 
 
27) Em relação aos sinais vitais, é CORRETO 
afirmar que: 
 
(A)  Taquicardia é a frequência cardíaca abaixo da 
normal. 
(B)  Hiperpneia ou hiperventilação é quando 
ocorre o aumento da frequência e da profundidade 
dos movimentos respiratórios. 
(C)  O uso de drogas depressoras aumenta a 
frequência respiratória. 
(D)  A ingestão de alimentos, realização de 
exercícios físicos, dor e emoções (medo, ansiedade, 
raiva e estresse) diminuem a pressão arterial. 

(E)  Dispneia é a ausência dos movimentos 
respiratórios. Equivale a parada respiratória. 
 
28) O câncer de mama, assim como outras 
neoplasias malignas, resulta de uma proliferação 
incontrolável de células anormais, que surgem 
em função de alterações genéticas, sejam elas 
hereditárias ou adquiridas por exposição a 
fatores ambientais ou fisiológicos. São fatores de 
risco conhecidos para o câncer de mama, 
EXCETO: 
(A)  Primeira gravidez após os 30 anos. 
(B)  Idade. 
(C)  Multiparidade. 
(D)  Terapia de reposição hormonal. 
(E)  Obesidade. 
 
29) Sobre a cobertura  placa de hidrocoloide 
utilizada no tratamento de feridas e lesões,  é 
INCORRETO afirmar que: 
 
(A)  Possui permeabilidade seletiva, permite a 
difusão gasosa e evaporação de água e é 
impermeável a fluidos e microorganismos (reduz o 
risco de infecção). 
(B)  Deve ser trocada quando ocorrer 
extravasamento do gel ou descolamento das 
margens da placa, não ultrapassando 7 dias.  
(C)  Contraindicada em feridas infectadas e 
altamente exsudativas. 
(D)  Deve ser aplicada diretamente sobre a ferida, 
deixando uma margem de 1 a 2 cm para perfeita 
aderência à pele íntegra. 
(E)  Exige cobertura secundária. 
  
30) Diabetes Mellitus (DM) não é uma única 
doença, mas um grupo heterogêneo de distúrbios 
metabólicos que apresenta em comum a 
hiperglicemia, a qual é o resultado de defeitos na 
ação da insulina, na secreção de insulina ou em 
ambas. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar 
que: 
 
(A)  No DM tipo 1, o início é insidioso e muitas 
vezes a pessoa não apresenta sintomas. 
(B)  O uso de insulina é imprescindível no 
tratamento do DM tipo 2 e deve ser instituído assim 
que o diagnóstico for realizado. 
(C)  Pacientes com DM tipo 2 são frequentemente 
portadores de uma série de fatores de risco para 
doenças aterotrombóticas, entre os quais a 
dislipidemia provavelmente exerça o papel mais 
importante.  
(D)  O DM tipo 2 pode ocorrer em qualquer idade, 
mas é geralmente diagnosticado em crianças e 
adolescentes. 
(E)  No DM tipo 1 a cetoacidose  é rara e, quando 
presente, em geral é ocasionada por infecção ou 
estresse muito grave. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chicungunha



