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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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CHATÔ E O BRASIL DE SEMPRE 
 

Ana Waiss (ana.weiss@istoe.com.br) 
 
  Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Carlos Barreto, 
cineasta já reconhecido, e fechou com o escritor 
Fernando Moraes a filmagem de sua biografia sobre 
Assis Chateaubriand. Começava ali um dos maiores 
imbróglios do cinema nacional, que ganha mais um 
capítulo, surpreendendo público e crítica. “Chatô – O 
Rei do Brasil”, que acaba de estrear nos cinemas do 
País, é, apesar da inexperiência do diretor na época, 
um bom filme, construído por uma história 
espetacular emoldurada por uma atualíssima crítica à 
estrutura do poder no Brasil. 
 A vida de Assis Chateaubriand é metade do 
show. O longa-metragem mostra a desenvoltura com 
que o paraibano que fundou os “Diários Associados” 
atravessava a fronteira da malandragem oportunista 
para o comportamento corrupto a fim de construir seu 
império. As falcatruas e o total desprezo por qualquer 
norte ético nos negócios da comunicação, diz 
Guilherme Fontes, incomodou imprensa atual. Para 
ele, as críticas motivaram o noticiário – desde 
aqueles idos, até os dias de hoje – a lembrarem do 
seu nome como um descumpridor da lei, que fez 
mau uso de verba pública. 

Na realidade, não foi a corrupção denunciada 
pela história do magnata da imprensa que colocou 
Fontes na berlinda. Quase duas décadas depois de 
obter a assinatura do ministro da Cultura Francisco 
Weffort (1995-2002) em um contrato inédito que lhe 
permitia captar R$ 12 milhões – da época – por meio 
de renúncia fiscal para filmar “Chatô”, ainda não 
conseguia apresentar uma data para chegar às telas. 
Nesse meio tempo, o diretor cometeu 
excentricidades com o orçamento, quase todo de 
origem pública, como convidar a equipe de Francis 
Ford Copolla para trabalhar no longa ou alugar um 
castelo francês para as locações famosas pelo 
exagero nos figurinos. 

Da turma de Copolla, restou só o excelente 
roteiro de Matthew Robbins. Sobre o texto, o ator 
Marcos Ricca desenvolve uma das suas mais 
admiráveis atuações, a do empresário que colocou o 
Brasil na modernidade da comunicação, sem medir 
esforços e deslizes. 
 
Adaptação de: 
http://www.istoe.com.br/reportagens/441108_CHATO
+E+O+BRASIL+DE+SEMPRE?pathImagens=&path=
&actualArea=internalPage, acesso em 28 de 
novembro de 2015. 
 
 
 

01) O texto discorre sobre:  
 
(A)  O sucesso do longa metragem dirigido por 
Guilherme Fontes.    
(B)  A vida de Guilherme Fontes. 
(C)  A imprensa brasileira e a corrupção que se 
desenvolve em grande escala no Brasil há duas 
décadas. 
(D)  O filme Chatô, - o Rei do Brasil”, dirigido por 
Guilherme Fontes, enfocando entre outros temas as 
razões pelas quais a obra demorou quase duas 
décadas para ficar pronta e estrear no Brasil. 
(E)  Os problemas enfrentados pelos produtores 
de cinema no Brasil.  
  
02) Marque a única alternativa INCORRETA em 
relação ao texto:  
 
(A)  Guilherme Fontes era mais experiente que 
Luiz Carlos Barreto, um novato no cinema brasileiro. 
(B)  Guilherme Fontes era um novato quando em 
1990 passou à frente de Luis Carlos Barreto.  
(C)  A vida de Assis Chateaubriand é metade do 
show.   
(D)  O longa-metragem mostra a desenvoltura 
com que o paraibano que fundou os “Diários 
Associados”, atravessa a fronteira entre a 
malandragem oportunista e o comportamento 
corrupto. 
(E)  Apesar da inexperiência do diretor na época, 
“Chatô – O Rei do Brasil” é um bom filme, construído 
por uma história espetacular emoldurada por uma 
atualíssima crítica à estrutura do poder no Brasil. 
 
03) Marque a alternativa correta em torno da 
função sintática dos vocábulos sublinhados, 
abaixo:  
 
“Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Barreto, 
cineasta já reconhecido, e fechou com o escritor 
Fernando Moraes a filmagem de sua biografia 
sobre Assis Chateaubrian”. 
 
(A)  sujeito, adjunto adnominal, adjunto adverbial 
de tempo. 
(B)  vocativo, predicativo do sujeito, adjunto 
adverbial de lugar.  
(C)  sujeito, objeto direto, adjunto adverbial de 
lugar. 
(D)  predicativo do objeto, sujeito, adjunto 
adnominal.  
(E)  sujeito, predicativo do sujeito, adjunto 
adverbial de tempo.  
 
 
 

http://www.istoe.com.br/reportagens/441108_CHATO+E+O+BRASIL+DE+SEMPRE?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.istoe.com.br/reportagens/441108_CHATO+E+O+BRASIL+DE+SEMPRE?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.istoe.com.br/reportagens/441108_CHATO+E+O+BRASIL+DE+SEMPRE?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
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04) Assinale a opção em que a oração sublinhada 
está corretamente classificada:  
 
(A)  Sobre o texto, o ator Marcos Ricca 
desenvolve uma das suas mais admiráveis atuações, 
a do empresário que colocou o Brasil na 
modernidade da comunicação, sem medir esforços e 
deslizes. (oração subordinada substantiva subjetiva). 
(B)  Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Carlos Barreto, 
cineasta já reconhecido, e fechou com o escritor 
Fernando Moraes a filmagem de sua biografia sobre 
Assis Chateaubriand. (Oração subordinada adverbial 
de tempo). 
(C)  Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Carlos Barreto, 
cineasta já reconhecido, e fechou com o escritor 
Fernando Moraes a filmagem de sua biografia sobre 
Assis Chateaubriand. (Oração coordenada sindética 
explicativa). 
(D)  Na realidade, não foi a corrupção denunciada 
pela história do magnata da imprensa que colocou 
Fontes na berlinda. (Oração coordenada sindética 
aditiva). 
(E)  Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Carlos Barreto, 
cineasta já reconhecido. (Oração principal). 
 
05) As palavras sublinhadas, no período abaixo, 
classificam-se, morfologicamente, como:  
 
Sobre o texto, o ator Marcos Ricca desenvolve 
uma das suas mais admiráveis atuações, a do 
empresário que colocou o Brasil na modernidade 
da comunicação, sem medir esforços e deslizes. 
 
(A)  adjetivo, pronome, substantivo, verbo. 
(B)  substantivo, pronome, artigo indefinido, verbo. 
(C)  substantivo, artigo indefinido, pronome, verbo. 
(D)  substantivo, preposição, verbo, verbo. 
(E)  substantivo, verbo, artigo indefinido, verbo. 
 
06) Em uma dinâmica de grupo todos deviam se 
abraçar uns com os outros (dois a dois), no total 
foram dados 15 abraços, quantas pessoas 
participavam da dinâmica? 
 
(A)  15. 
(B)  12. 
(C)  10. 
(D)  8. 
(E)  6. 
 
07) Qual das palavras abaixo completa a 
sequencia a seguir: PALMAS; CURITIBA; SÃO 
PAULO; NATAL;... 
 
(A)  Criciúma.  
(B)  Londrina. 

(C)  Porto Velho. 
(D)  Campinas. 
(E) Niterói. 
  
08) Com base na sequência   685;682;673;646;...  
o próximo número é igual a:  
 
(A) 487. 
(B) 565. 
(C) 612. 
(D) 625. 
(E) 628. 
 
09) Um automóvel gastou 0,5 litros para percorrer 
4,5 km. Já percorreu 145 km e seu tanque tem 
capacidade de 45 litros, quantos quilômetros 
ainda pode percorrer sem abastecer o carro?  
OBS: O TANQUE ESTAVA CHEIO NO INICIO DO 
PERCURSO. 
 
(A)  260. 
(B) 285. 
(C) 295. 
(D) 300. 
(E) 305. 
 
10) Jéssica realizou durante um semestre quatro 
avaliações, sendo que três com pesos iguais a 
0,2 e a quarta com peso de 0,4. Suas notas foram 
respectivamente 6,8 ; 7,4 ; 6,6 e 7,2 na quarta 
prova, para ser aprovada precisa de 7,0 ou mais. 
Podemos afirmar que Jéssica:  
 
(A)  Não foi aprovada, pois sua média é de 6,8 
pontos. 
(B)  Foi aprovada com média de 7,5 pontos. 
(C)  Não foi aprovada, pois sua média é 6,6 
pontos. 
(D)  Foi aprovada com média 7,04 pontos. 
(E)  Deve estudar mais para ser aprovada. 
 
11) A data da Lei 7575, que criou o município de 
Cantagalo e é reproduzida no Brasão do 
município, é: 
 
(A) 12 de maio de 1982. 
(B) 01º de fevereiro de 1982. 
(C) 14 de novembro de 1951. 
(D) 01º de fevereiro de 1983. 
(E) 12 de maio de 1983. 
 
12) Os municípios paranaenses estão agrupados 
em associações regionais, que por sua vez, estão 
ligadas à Associação do Municípios do Paraná – 
AMP. O município de Cantagalo faz parte de qual 
das associações regionais abaixo: 
 
(A) AMSOP. 
(B) AMOCENTRO. 
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(C) ASSOMEC. 
(D) CANTUQUIRIGUAÇÚ. 
(E) AMEPAR. 
  
13) Ney Aminthas de Barros Braga, ou apenas 
Ney Braga, foi um dos políticos mais influentes 
na história do Paraná. Porém, dentre os cargos 
políticos que ocupou NÃO está incluído o de: 
 
(A) Governador do Paraná. 
(B) Senador da República. 
(C) Deputado Federal. 
(D) Prefeito de Curitiba. 
(E) Vereador de Curitiba. 
 
14) No Senado Federal, para condenar um 
Presidente da República do Brasil em um 
processo de Impeachment (Impedimento), seria 
necessário no mínimo o voto de:  
 
(A) 81 senadores. 
(B) 54 senadores. 
(C) 41 senadores. 
(D) 63 senadores. 
(E) 45 senadores. 
 
15) Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), é 
CORRETO afirmar que: 
 
(A)  Em tempo de guerra e havendo interesse 
recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas 
poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), conforme se dispuser em convênio que, para 
esse fim, for firmado. 
(B)  Ao Sistema Único de Saúde compete, além 
de outras atribuições, executar as ações de proteção 
do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
(C)  A iniciativa privada não poderá participar do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
(D)  Caberá aos Estados e Municípios, com seus 
recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção 
à Saúde Indígena. 
(E)  Os planos de saúde serão a base das 
atividades e programações de cada nível de direção 
do Sistema Único de Saúde (SUS e seu 
financiamento será previsto na respectiva proposta 
orçamentária. 
 
16) O recém nascido Pedro Augusto foi trazido 
pela sua mãe na Unidade Básica de Saúde para 
que a vacina BCG fosse administrada. Sobre esta 
vacina, é CORRETO afirmar que: 
 
(A)  A administração da vacina BCG deve ser 
adiada quando a criança apresentar peso inferior a 
2,5 kg. 
(B)  Na rotina, a vacina pode ser administrada em 
crianças acima de 5 (cinco) anos. 
(C)  Para crianças que foram vacinadas com a 

vacina BCG e que não apresentem cicatriz vacinal 
após 6 meses, revacine-as apenas uma vez, mesmo 
que não apresentem cicatriz novamente.  
(D)  A realização do teste tuberculínico é 
indispensável antes e depois da administração da 
vacina BCG. 
(E)  O volume de cada dose corresponde 
rigorosamente a 0,3 mL. 
  
17) Sobre a Hanseníase, é CORRETO afirmar que: 
 
(A)  O paciente de hanseníase deverá ser 
agendado para a tomada da dose supervisionada a 
cada 28 dias. 
(B)  A gravidez e o aleitamento contra-indicam o 
tratamento poliquimioterápico (PQT) da Hanseníase. 
(C)  Para fins operacionais considera-se contato 
intradomiciliar toda e qualquer pessoa que resida ou 
tenha residido com o doente de hanseníase nos 
últimos dois anos. 
(D)  O resultado negativo da baciloscopia exclui o 
diagnóstico de hanseníase. 
(E)  A transmissão se dá por meio de uma pessoa 
doente (forma infectante da doença - paucibacilar), 
sem tratamento, que elimina o bacilo para o meio 
exterior infectando outras pessoas suscetíveis. 
 
18) A puérpera Maria Carolina compareceu a 
consulta de enfermagem solicitando orientações 
sobre o Aleitamento Materno. Todas as 
alternativas abaixo apresentam orientações 
adequadas, EXCETO: 
 
(A) Quanto mais volume de leite e mais vezes a 
criança mamar, maior será a produção de leite. 
(B) A concentração de gordura no leite diminui no 
decorrer de uma mamada. Assim, o leite do inicio da 
mamada (chamado leite posterior) é mais rico em 
energia (calorias) e sacia melhor a criança. 
(C) A má pega dificulta o esvaziamento da mama, 
levando a uma diminuição da produção do leite. 
Muitas vezes, o bebê com pega inadequada não 
ganha o peso esperado apesar de permanecer longo 
tempo no peito. 
(D)  Quando a mama está muito cheia, a aréola 
pode estar tensa, endurecida, dificultando a pega. 
Em tais casos, recomenda-se, antes da mamada, 
retirar manualmente um pouco de leite da aréola 
ingurgitada. 
(E)  Para a produção do leite, é necessária a 
ingestão de calorias e de líquidos além do habitual. 
Por isso, durante o período de amamentação, 
costuma haver um aumento do apetite e da sede da 
mulher. 
 
19) Existem sinais de presunção, sinais de 
probabilidade e sinais de certeza de gravidez. 
Assinale a alternativa que apresenta um sinal de 
certeza de gravidez: 
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(A)  Amolecimento da cérvice uterina, com 
posterior aumento do seu volume.  
(B)  Manifestações clínicas (náuseas, vômitos, 
tonturas, salivação excessiva, mudança de apetite, 
aumento da frequência urinária e sonolência).  
(C)  Paredes vaginais aumentadas, com aumento 
da vascularização. 
(D)  Atraso menstrual. 
(E)  Presença dos batimentos cardíacos fetais 
(BCF). 
 
20) A paciente Laura Elisa 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 
07/10/2014. A data provável do parto (DPP) de 
Laura Elisa será em: 
 
(A)  07/06/2016.  
(B)  14/06/2016.  
(C)  07/07/2016.  
(D)  14/07/2016. 
(E)  16/07/2016. 
  
21) A estratégia de Saúde da Família visa à 
reorganização da Atenção Básica no País, por 
favorecer uma reorientação do processo de 
trabalho com maior potencial de aprofundar os 
princípios, diretrizes e fundamentos da atenção 
básica.Sobre o assunto, analise as afirmativas 
apresentadas abaixo: 
 
I - A equipe multiprofissional (equipe saúde da 
família) deve ser composta por, no mínimo, 
médico generalista ou especialista em saúde da 
família ou médico de família e comunidade, 
enfermeiro generalista ou especialista em saúde 
da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS).  
II - O número de ACS deve ser suficiente para 
cobrir 100% da população cadastrada, com um 
máximo de 500 pessoas por ACS e de 10 ACS por 
equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o 
limite máximo recomendado de pessoas por 
equipe.  
III - Cada equipe de saúde da família deve ser 
responsável por, no máximo, 5.000 pessoas, 
sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, 
respeitando critérios de equidade para esta 
definição. 
IV - O processo de trabalho, a combinação das 
jornadas de trabalho dos profissionais das 
equipes e os horários e dias de funcionamento 
das Unidades Básicas de Saúde (UBS) devem ser 
organizados de modo que garantam o maior 
acesso possível, o vínculo entre usuários e 
profissionais, a continuidade, coordenação e 
longitudinalidade do cuidado. 

 
O número de afirmativas CORRETAS 
corresponde a: 
 
(A)  Zero. 
(B)  Uma.  
(C)  Duas. 
(D)  Três. 
(E)  Quatro. 
 
22) A prática regular de atividade física é 
fundamental na adoção de hábitos de vida mais 
saudáveis e no controle do Diabetes Mellitus 
(DM). Assinale a alternativa que apresenta uma 
orientação adequada neste caso: 
 
(A)  Orientar a pessoa a carregar consigo uma 
fonte de glicose rápida para ser utilizada em eventual 
hipoglicemia (ex.: suco adoçado e balas).  
(B)  É recomendado que a pessoa realize 
atividade física intensa em casos de cetoacidose. 
(C)  Para que o exercício aeróbico reflita na 
melhora do controle glicêmico, mantenha ou diminua 
o peso e reduza os riscos de doença cardiovascular, 
deve ser realizado de forma regular, com um total de 
120 minutos/semana. 
(D)  Orientar a pessoa a coincidir o pico de ação 
da insulina com o horário da atividade. 
(E)  Avaliar a necessidade de aumentar a dose de 
insulina e orientar a injetá-la no abdômen ou membro 
mais exercitado na aplicação anterior ao exercício. 
 
23) Todo adulto com 18 anos ou mais de idade, 
quando vier à Unidade Básica de Saúde (UBS) 
para consulta, atividades educativas, 
procedimentos, entre outros, e não tiver registro 
no prontuário de ao menos uma verificação da 
pressão arterial nos últimos dois anos, deverá tê-
la verificada e registrada. Assinale a alternativa 
que apresenta uma das condições padronizadas 
para a medida da pressão arterial: 
 
(A)  A câmara inflável deve cobrir pelo menos um 
terço da circunferência do braço. 
(B)  O paciente deve estar sentado, com o braço 
apoiado e à altura do precórdio. 
(C)  Palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 
50mmHg acima do valor em que o pulso deixar de 
ser sentido.  
(D)  A pressão sistólica corresponde ao 
desaparecimento dos batimentos (fase V)*. 
(E)  Desinflar o manguito rapidamente (5 
mmHg/seg). 
 
24) As equipes de atenção básica têm papel 
relevante na prevenção, no diagnóstico e no 
acompanhamento das pessoas portadoras – 
sintomáticas ou não – de hepatites. Sobre este 
grupo de doenças, é INCORRETO afirmar que: 
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(A)  A principal via de contágio do vírus da 
hepatite A é a fecal-oral; por contato interhumano ou 
através de água e alimentos contaminados. A 
doença é autolimitada e de caráter benigno. 
(B)  A transmissão do vírus da hepatite B (HBV) 
se faz por via parenteral, e, sobretudo, pela via 
sexual, sendo considerada doença sexualmente 
transmissível. 
(C)  A cronificação ocorre em 70% a 85% dos 
casos de Hepatite C, sendo que, em média, um 
quarto a um terço deles evolui com padrão de 
acometimento histológico moderado e grave, 
necessitando de tratamento. 
(D)  A hepatite D é causada pelo vírus da hepatite 
delta (HDV), e à semelhança das outras hepatites 
virais pode apresentar-se como infecção 
assintomática, sintomática ou até com formas 
graves. 
(E)  O vírus da hepatite E (HEV) é de transmissão 
parenteral. 
 
25) Sobre o tratamento de feridas, é CORRETO 
afirmar que: 
 
(A)  Desbridamento mecânico é o método onde 
são utilizadas enzimas proteolíticas para obter 
remoção mais rápida do tecido desvitalizado.  
(B)  O filme transparente é indicado como 
cobertura primária em feridas altamente exsudativas. 
(C)  Solapamento é o descolamento do tecido 
subjacente da pele íntegra devido à destruição 
tecidual. 
(D)  A cobertura de alginato de cálcio é indicada 
para feridas com pouca drenagem de exsudato. 
(E) A placa de hidrocoloide exige cobertura 
secundária. 
 
26) Sobre as Doenças Diarreicas Agudas, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
(A)  De modo geral, o quadro clínico é agudo, 
autolimitado e confere imunidade duradoura. 
(B)  Os episódios de diarreia aguda, de uma 
maneira geral, podem ser divididos em dois grandes 
grupos: diarreia aquosa e diarreia sanguinolenta. 
(C)  O diagnóstico laboratorial é importante na 
vigência de surtos para orientar as medidas de 
controle. Em casos de surto, solicitar orientação da 
equipe de vigilância epidemiológica do município 
para coleta de amostras. 
(D)  As complicações, em geral, são decorrentes 
da desidratação e do desequilíbrio hidroeletrolítico. 
Quando não são tratadas adequada e precocemente, 
podem levar ao óbito, por choque hipovolêmico e/ou 
hipopotassemia. 
(E)  Nos casos crônicos ou com episódios 
repetidos, acarretam desnutrição crônica, com 
retardo do desenvolvimento ponderoestatural em 
crianças. 

27) Uma criança chegou à Unidade Básica de 
Saúde (UBS) com diarréia e sinais de 
desidratação. Foi prescrito pelo médico 500 ml de 
SF a 0,9%, por via endovenosa, 20 gotas/min. 
Quantos ml serão administrados por hora? 
 
(A)  40 ml.  
(B)  60 ml.  
(C)  70 ml.  
(D)  80 ml. 
(E)  120 ml. 
 
28) Em relação ao desenvolvimento da criança, a 
preensão voluntária das mãos é um marco do 
desenvolvimento da criança na seguinte idade: 
 
(A)  15 (quinze) dias. 
(B)  1 (um) mês.   
(C)  2 (dois) meses.  
(D)  3 (três) meses. 
(E)  4 (quatro) meses. 
 
29) Sobre as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs), é CORRETO afirmar que: 
 
(A)  No tratamento da Tricomoníase, é necessário 
suspender o tratamento se a mulher menstruar. 
(B)  O linfogranuloma é uma doença sexualmente 
transmissível que apresenta como sintoma principal o 
corrimento. 
(C)  A maioria das infecções pelo HPV 
(papilomavírus humano) são sintomáticas e com 
lesões aparente  
(D)  O Condiloma Acuminado é uma DST que 
possui a presença de verrugas como principal 
sintoma. 
(E)  Todas as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs) são de notificação 
compulsória. 
 
30) Sobre a notificação compulsória de doenças, 
é CORRETO afirmar que: 
 
(A)  A notificação compulsória não poderá ser 
realizada diante da suspeita de doença ou agravo, 
sendo necessária a confirmação. 
(B)  A comunicação de doença, agravo ou evento 
de saúde pública de notificação compulsória pode 
ser realizada à autoridade de saúde apenas por 
médicos, profissionais de saúde e responsáveis 
pelos estabelecimentos de saúde. 
(C)  A notificação compulsória imediata deve ser 
realizada pelo profissional de saúde ou responsável 
pelo serviço assistencial que prestar o primeiro 
atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) 
horas desse atendimento, pelo meio mais rápido 
disponível.  
(D)  Os acidentes por animal peçonhento devem 
ser notificados semanalmente. 
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(E)  A Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência 
Humana ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(HIV/AIDS) deve ser notificada em até 24 horas. 
 




