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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, 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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Leia com atenção o texto para responder às 
questões 01 e 02: 
 

O Brasil obteve uma melhora constante nos 
indicadores de saúde  nas últimas décadas. A 
mortalidade infantil foi reduzida em 70%.Trata-se  
do efeito positivo dos investimentos  no 
atendimento básico e também saneamento. A 
análise mais detalhada dos indicadores, contudo, 
revela  uma discrepância acentuada entre as 
regiões. A expectativa de vida ao nascer no Sul 
supera 75 anos, enquanto no Nordeste é de 71 
anos, não muito melhor do que na Bolívia ou na 
Coreia  do Norte. Uma das  razões para tamanha 
divergência  é a presença  mais acentuada de 
doenças infectocontagiosas no Norte e no 
Nordeste, em decorrência da falta de 
saneamento básico. 
                            (Revista Veja . 22/10/2014 p.62) 

 
01) O texto tem por finalidade: 
 
(A)  instruir.  
(B)  informar. 
(C)  discutir.  
(D)  explicar. 
(E)  questionar. 
 
02) Com base no texto só não se pode afirmar 
que: 
 
(A)  No Brasil houve  um decréscimo na taxa de 
mortalidade infantil. 
(B)  A expectativa de vida no Brasil é maior no 
Sul que no Nordeste. 
(C) Presença de doenças infectocontagiosas 
causa queda no índice de expectativa de vida no 
Norte e Nordeste do país. 
(D)  A expectativa de vida no Norte e Nordeste 
brasileiros é menor que na Bolívia. 
(E)  Existe falta de saneamento básico no Norte 
e Nordeste. 
 
03) No trecho: “Ora, parece haver um certo 
consenso entre os analistas a respeito da 
confluência da humanidade para aquilo que vem 
sendo qualificado de forma genérica como 
economia ou sociedade do conhecimento. Isso 
significa um salto de qualidade em relação ao 
modo de produção hegemônico atualmente 
existente, onde a produção física de bens e 
materiais ainda exerce o maior peso na maior 
parte dos países.”, as palavras em destaque 
são, respectivamente:  
 
(A) Substantivo, advérbio e pronome. 
(B) Pronome, advérbio e substantivo. 

(C) Pronome, substantivo e advérbio.  
(D) Substantivo, pronome e advérbio. 
(E) Advérbio, substantivo e pronome. 
 
04) No enunciado: “O processo histórico de 
desenvolvimento das forças produtivas sempre 
foi pautado pelo aprofundamento das relações 
do homem com a natureza...”, é CORRETO 
afirmar que existe(m): 
 
(A) Uma oração. 
(B) Duas orações. 
(C) Três orações. 
(D) Quatro orações.  
(E) Nenhuma oração. 
 
05) Sobre o enunciado: “A educação é o 
fundamento da construção de qualquer tipo de 
projeto de país.”, é CORRETO afirmar que:  
 
(A) É um período composto. 
(B) É um período simples. 
(C) É uma frase sem sentido. 
(D) É uma frase sem verbo.  
(E) É uma oração sem sujeito. 
 
06) Leia a seguinte frase: 
 
“Diga ______ Sua Excelência que não tenho 
nada _____ acrescentar _______ palavras que já 
disse.” 
 
Marque a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas, de acordo com a 
norma culta:  
 
(A) à – a – às. 
(B) a – a – às. 
(C) à – à – as. 
(D) a – à – as. 
(E) à – a – as. 
 
07) Elisa possuía a quantia de R$ 240,00. Se ela 

gastou  na compra de frutas e na doceria ¼ do 

restante, pergunta-se: com quanto Elisa ainda 
ficou? 
 
(A) R$ 58,00. 
(B) R$ 75,00. 
(C) R$ 144,00. 
(D) R$ 198,00. 
(E) R$ 205,00. 
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08) Observe a sequência das figuras abaixo. 
Quantos pontos terá a sexta figura? 
 

 
 
(A)  30. 
(B)  35. 
(C)  40. 
(D)  42. 
(E)  44. 
 

09) Uma equipe de basquetebol venceu  das 

partidas que ela disputou em um torneio. Qual é 
a quantidade, em %, das partidas que essa 
equipe venceu? 
 
(A) 35%. 
(B) 50%. 
(C) 65%. 
(D) 75%. 
(E) 80%. 
 
10) A quantidade 120% pode ser escrita na 
forma de uma fração. Dê a forma irredutível 
dessa fração: 
 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  

(E) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
11) De acordo com os dados informados pelo 
Conselho Nacional de Justiça, em comparação 
ao ano de 2.010, atualmente o número de 
crianças brasileiras adotadas por casais 
estrangeiros: 
 
(A) Aumentou em mais de 60%. 
(B) Caiu pela metade. 
(C) Diminuiu em mais de 60%. 
(D) Dobrou. 

(E) Manteve-se estável. 
 
12) No início deste mês o aplicativo de troca de 
mensagens denominado WhatsApp foi 
bloqueado atendendo a determinação judicial. 
Esta decisão foi tomada pelo Juiz de que 
Comarca abaixo? 
 
(A) Lagarto – SE. 
(B) Marimbondo – AL. 
(C) Patos – PB. 
(D) Pavão – MG. 
(E) Raposa – MA. 
 
13) O Ministério da Justiça instituiu no início 
deste mês a Política Nacional de Alternativas 
Penais, com o objetivo de reduzir o número de 
presos no país por meio da aplicação de 
punições que substituam a privação da 
liberdade. São eixos norteadores desta política, 
EXCETO: 
 
(A) Ampliação e qualificação da rede de 
serviços de acompanhamento das alternativas 
penais. 
(B) Enfrentamento à cultura de encarceramento. 
(C) Fomento ao controle e à participação social 
nos processos de formulação, implementação, 
monitoramento e avaliação da política de 
alternativas penais. 
(D) Promoção de desencarceramento e da 
intervenção policial máxima. 
(E) Qualificação da gestão da informação. 
 
14) O que foi criado em 09/12/1.885? 
 
(A) A Comarca de Piraquara. 
(B) A Freguesia de Bom Jesus de Piraquara. 
(C) A Vila de Deodoro. 
(D) O Distrito de Deodoro. 
(E) O Município de Piraquara. 
 
15) O controle do Aedes aegypti 
especificamente por meio de visita domiciliar, o 
uso de larvicidas em criadouros e o uso do 
índice de Breteau são ações classificadas 
como: 
 
(A)  Atividades de prevenção primária, voltadas 
para a promoção da saúde. 
(B)  Atividades de prevenção primária, voltadas 
para a proteção específica. 
(C) Atividades de prevenção secundária, 
voltadas para o diagnóstico precoce. 
(D)  Atividades de prevenção secundária, 
voltadas para o tratamento. 
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(E) Atividades de prevenção terciária. 
 
16) Considerando a Lei Orgânica da Saúde, são 
princípios que constituem o Sistema Único de 
Saúde: 
 
(A)  Centralização da saúde e integralidade da 
assistência. 
(B)  Utilização da epidemiologia e centralização 
da saúde. 
(C) Pesquisa científica e uso de recursos 
tecnológicos. 
(D)  Resolubilidade e uso de recursos 
tecnológicos. 
(E) Equidade e resolubilidade. 
 
17) O teste de Mitsuda é utilizado para a 
diferenciação de qual patologia? 
 
(A)  Tuberculose. 
(B)  Esquistossomose. 
(C) Hanseníase. 
(D)  Doença de Chagas. 
(E) Febre amarela. 
 
18) Trata-se de um fator de risco para o 
desenvolvimento do câncer de colo do útero: 
 
(A)  Deficiência de ferro. 
(B)  Poucos parceiros sexuais. 
(C) Carência de vitaminas. 
(D)  Idade precoce da primeira relação sexual. 
(E) Falta do exame Papanicolaou. 
 
19) Durante o exame físico da área cardiológica, 
a ausculta da bulha B1 corresponde a(o): 
 
(A)  Fechamento das valvas mitral e tricúspide. 
(B)  Fechamento das valvas pulmonar e aórtica. 
(C) Fechamento das valvas mitral e pulmonar. 
(D)  Abertura das valvas mitral e tricúspide. 
(E) Abertura das valvas pulmonar e aórtica. 
 
20) O bacilo Bordetella pertussis é responsável 
por qual doença infectocontagiosa? 
 
(A)  Tifo. 
(B)  Doença de Chagas. 
(C) Coqueluche. 
(D)  Difteria. 
(E) Tétano neonatal. 
 
21) A vacinação básica da pentavalente consiste 
na aplicação de três doses, a partir dos dois 
meses de idade. O primeiro reforço da vacina 
deve ser realizado com: 

(A)  A vacina pentavalente, a qual deve ser 
administrada nove meses após a primeira dose. 
(B)  A vacina DTP, a qual deve ser administrada 
nove meses após a primeira dose. 
(C) A vacina pentavalente, a qual deve ser 
administrada seis meses após a primeira dose. 
(D)  A vacina DTP, a qual deve ser administrada 
nove meses após a terceira dose.  
(E) A vacina pentavalente, a qual deve ser 
administrada nove meses após a terceira dose. 
 
22) A vacina tríplice viral previne quais 
patologias? 
 
(A)  Caxumba, tifo e dengue. 
(B)  Raiva, coqueluche e tétano. 
(C) Sarampo, difteria e tétano. 
(D)  Febre amarela, hanseníase e tuberculose. 
(E) Sarampo, caxumba e rubéola. 
 
23) O médico Albert Sabin foi o responsável por 
descobrir uma vacina, a qual visa prevenir: 
 
(A)  Varicela. 
(B)  Sarampo. 
(C) Poliomielite. 
(D)  Caxumba. 
(E) Raiva. 
 
24) Durante o período menstrual ocorre a 
descamação de qual camada uterina? 
 
(A)  Tubas uterinas. 
(B)  Endométrio. 
(C) Miométrio. 
(D)  Paramétrio. 
(E) Área cavitária. 
 
25) Em caso de diagnóstico de mola 
hidatiforme, qual hormônio fica aumentado na 
urina de 24 horas? 
 
(A)  Progesterona. 
(B)  Estrogênio. 
(C) Hormônio luteinizante. 
(D)  Ocitocina. 
(E) Gonadotrofina coriônica. 
 
26) No resultado do exame citopatológico do 
colo uterino é possível verificar: 
 
(A)  Câncer de colo uterino e câncer de mama. 
(B)  Doenças sexualmente transmissíveis e 
gravidez. 
(C) Alterações hormonais e gravidez. 
(D)  Doenças sexualmente transmissíveis e 
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câncer de mama. 
(E) Câncer de colo uterino e doenças 
sexualmente transmissíveis. 
 
27) O dimensionamento da equipe de 
enfermagem é atividade essencial do 
enfermeiro, no sentido de garantir um melhor 
atendimento aos clientes. Sendo assim, qual a 
quantidade de horas necessárias para o cuidado 
de um paciente classificado como de cuidados 
mínimos nas 24 horas? 
 
(A)  2,4 horas. 
(B)  3,8 horas. 
(C) 5,6 horas. 
(D)  7,2 horas. 
(E) 9,6 horas. 
 
28) A sistematização da assistência de 
enfermagem é composta pelas seguintes 
etapas, EXCETO: 
 
(A)  Histórico de enfermagem. 
(B)  Exame físico. 
(C) Diagnóstico de enfermagem. 
(D)  Prescrição de enfermagem. 
(E) Auditoria de enfermagem. 
 
29) Uma das formas de tratamento imediato para 
uma criança com o diagnóstico médico de 
eritroblastose fetal é: 
 
(A)  Exsanguineotransfusão. 
(B)  Instilação de nitrato de sódio. 
(C) Injeção de vitamina K. 
(D)  Reposição de eletrólitos. 
(E) Vacinação com a BCG. 
 
30) A criptorquidia pode ser definida como: 
 
(A)  Presença do meato urinário com desvio à 
direita. 
(B)  Presença do meato urinário com desvio à 
esquerda. 
(C) Presença de líquidos no saco escrotal. 
(D)  Ausência dos testículos no saco escrotal. 
(E) Ausência do meato urinário. 


