
DIRETORIA DE CONCURSO VESTIBULAR

EDITAL Nº 063/2010-DCV

CADERNOS DE PROVAS DE CONHECIMENTOS DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 

CARGOS PÚBLICOS CONSTITUINTES DO QUADRO DE 
PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI, DO ESTADO DO PARANÁ.

O Diretor de Concurso Vestibular da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
UNIOESTE, no uso das suas atribuições estatutárias e regimentais e considerando o Edital 
001/2010-PMArapoti, de 23 de agosto de 2010,

TORNA PÚBLICO:

Os cadernos das Provas  Objetivas do  Concurso Público para Provimento de 
Cargos Públicos  Constituintes do Quadro de Pessoal  Efetivo da Prefeitura Municipal  de 
Arapoti, do Estado do Paraná.

DISPOSIÇÕES:

Art. 1º Ficam publicados os cadernos das Provas Objetivas do Concurso Público 
para  Provimento  de  Cargos  Públicos  Constituintes  do  Quadro  de  Pessoal  Efetivo  da 
Prefeitura Municipal de Arapoti, do Estado do Paraná., conforme anexo único deste edital.

Art.  2º O  candidato  que  julgar  constatar  irregularidade  sobre  questões  das 
provas poderá utilizá-los para fundamentar o recurso que impetrar.

Publique-se.

Cascavel, 24 de outubro de 2010.

JOÃO CARLOS CATTELAN
Diretor de Concurso Vestibular



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

ADVOGADO

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de  ADVOGADO que é constituída de cinco 
matérias, apresentadas na seguinte ordem: Língua Portuguesa,  Conhecimentos Gerais, Matemática, No-
ções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, respectivamente, 5, 3, 4, 
3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está 
correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve con-
ter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será anulada a questão sem alternativa assinalada ou com duas ou mais alternativas assinaladas. Para preen-
cher, é necessário utilizar a caneta de tinta preta fornecida pelos fiscais, sendo vedado o uso de qualquer ou-
tro tipo de caneta.

4. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 10:00 horas, sob pena de desclas-
sificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há pre-
visão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é per-
mitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma dis-
puta para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir que 
a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele que não sabe separar o que é fato do que é apenas uma versão dele, privile-
giando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o leitor não precisa saber que Band remete à Rede Bandeirantes de Televisão, para definir com preci-
são a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre fato e versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o mes-
mo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e  objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a an-
tecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer pu-
nições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na bus-
ca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não é apenas no jornalismo que há uma disputa para ver quem dá a notícia primeiro, pois a competi-
ção também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre é um recurso que permite que o leitor pressuponha que a disputa para ser o primeiro é caracte-
rística do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico para, quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das ati-
vidades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes nós e nossa, para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como in-
cluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes nós e nossa, para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como in-
cluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes nós e nossa, para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como in-
cluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes nós e nossa, para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como in-
cluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes nós e nossa, para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como in-
cluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, Es-
tados e Municípios), e pelo setor privado contratado e conveniado, como se fosse um mesmo corpo. 
Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, usando 
as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade do indivíduo ou do grupo social decidir sobre sua situação de risco, podendo variar se-
gundo a posição e situação em relação à condição de gênero, raça, fatores e condições sócio-econô-
micas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os princípi-
os e diretrizes que orientam as políticas públicas são as atitudes de solidariedade, não-preconceito e 
não-discriminação em relação às pessoas que vivem com HIV/aids; a garantia dos direitos individuais 
e sociais das pessoas que vivem com HIV/aids; o acesso à rede de saúde e disponibilização de insu-
mos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, agulhas e seringas e ma-
teriais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas infectadas pelo HIV e 
portadores de DST nos serviços de saúde; e a descentralização, institucionalização e sustentabilidade 
das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal. Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente implica em delegar autonomia para que Estados e Municípios formulem e imple-
mentem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 
de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
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que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e inovação e na prestação de serviços de referência para diagnóstico de doenças infecciosas e genéti-
cas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul, sendo que os cam-
pos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas vin-
das do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior con-
centração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao considerar a história do Brasil Império, dois episódios caracterizam-se com significativa impor-
tância política e estratégica para a região do Estado: a Guerra dos Farrapos e as Revoltas Liberais de 
1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de Santa Catari-
na, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos produtos da 
pecuária sulina. As revoltas liberais de 1842, em Minas Gerais e São Paulo, foram promovidas pelo 
Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a chamada “Nova República” teve início com o fim do regime militar e teve como primeiro presi-
dente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. Fa-
zem parte deste período político do Brasil, o presidente Fernando Henrique Cardoso, em cujo gover-
no foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis Inácio 
Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde o período colonial até o final do Império. A escravidão no Brasil é marcada principal-
mente pelo uso de escravos vindos do continente africano, mas é necessário ressaltar que muitos in-
dígenas foram vítimas desse processo. Os escravos foram utilizados principalmente em atividades re-
lacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, sendo assim 
essenciais para a manutenção da  economia. Alguns deles desempenhavam também vários tipos de 
serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia um grande poder social. As mulheres tinham poucos poderes e nenhuma participação políti-
ca, deviam apenas cuidar do lar e dos filhos. A casa-grande era a residência da família do senhor de 
engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande contrastava 
com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma  vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação bá-
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sica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus respec-
tivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o cumprimento da Constituição da República quando adota como princípio a “igualdade de condi-
ções para o acesso e permanência na escola” aponta para a necessidade das políticas educacionais em 
eliminarem  barreiras  à  educação  dos  alunos  com  deficiência,  com  síndromes,  com  altas 
habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e im-
prescritível. A legislação brasileira já definia, desde 1951, com a Lei Afonso Arinos (lei. 1.390/51), 
os primeiros conceitos de racismo, apesar de não classificar como crime e sim como contravenção 
penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas con-
tém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está es-
crito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o número de pacientes que são apenas hemofílicos é igual ao número de pacientes que são apenas homosse-
xuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11. A concentração C t  , em miligramas por centímetro cúbico, de um medicamento na corrente san-
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guínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é toma-

do. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da bus-
ca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a transferência de arquivo do computador cliente local para um servidor remoto na Internet é deno-
minada upload.

15. O Microsoft Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil) realizam serviços de produção de textos, apre-
sentações gráficas e planilhas de cálculo, por meio dos seguintes produtos especializados, respectivamente 
com seus nomes aos pares (considere somente a alternativa onde todos os exemplos citados correspondem a 
questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ADVOGADO
16. É INCORRETO afirmar que o processo legislativo compreende a elaboração de

A. medidas provisórias.

B. leis delegadas.

C. provimentos.

D. decretos legislativos.

E. resoluções.

17. Além de outras é de competência exclusiva do Congresso Nacional, a escolha

A. do Advogado-Geral da União.

B. dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

C. do Procurador-Geral de Justiça.

D. do Presidente do Conselho Nacional de Justiça.

E. de dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.

18. É órgão do Poder Judiciário:

A. Advocacia-Geral da União.

B. Tribunal de Contas da União.

C. Ministério Público do Estado do Paraná.

D. Superior Tribunal Militar.

E. Polícia Militar, quando investida em atividade de investigação criminal.

19. A República Federativa do Brasil NÃO tem como um dos seus fundamentos

A. a soberania.

B. a cidadania.

C. o monismo político.

D. os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

E. a dignidade da pessoa humana.

20. A anulação do ato administrativo

A. vale a partir da decisão anulatória, não retroagindo os seus efeitos.

B. é privativa da autoridade no exercício de função administrativa.

C. pode ser feita por conveniência e oportunidade.

D. pode ser realizada tanto pela Administração quanto pelo Poder Judiciário.

E. mesmo que provocada pelo interessado, não pode ser feita pelo Poder Judiciário.

21. A investidura em cargo público ocorrerá com



A. o provimento.

B. a posse.

C. o aproveitamento.

D. a nomeação.

E. a aprovação em concurso público.

22. Quanto à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

A. A absolvição do servidor público na esfera penal, por ausência de provas, afasta a responsabilidade 
civil do Estado.

B. O Estado arcará integralmente com o dano causado à vitima, independentemente de a culpa ser ou 
não exclusiva do servidor.

C. O direito brasileiro adota a teoria do risco administrativo.

D. No direito brasileiro, adota-se a teoria da responsabilidade subjetiva do Estado.

E. É cabível ação regressiva contra servidor responsável por dano, apenas quando ficar comprovado 
que ele agiu com dolo.

23. Para obras e serviços de engenharia acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), qual 
modalidade de licitação deve ser adotada?

A. Convite.

B. Concorrência.

C. Leilão.

D. Pregão.

E. Tomada de preços.

24. Sobre o pregão eletrônico é INCORRETO afirmar que

A. o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

B. a  definição  do  objeto  deverá  ser  precisa,  suficiente  e  clara,  vedadas  especificações  que,  por 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição.

C. para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, 
na forma da Lei nº 10.520/2002.

D. as compras e contratações de bens e serviços comuns, quando efetuadas pelo sistema de registro de 
preços, previsto no artigo 15 da Lei nº 8.666/1993, não poderão adotar a modalidade de pregão.

E. aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993.

25. Acerca da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, é correto afirmar que

A. não se aplica às autarquias, às fundações e às empresas estatais dependentes.

B. o refinanciamento da dívida pública constará juntamente na lei orçamentária e nas de crédito adicio-
nal.

C. é vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

D. é vedada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga 
horária.

E. sobre as transferências voluntárias, é facultada a utilização de recursos transferidos em finalidade di-
versa da pactuada.



26. Sujeito passivo da obrigação tributária acessória é a pessoa

A. obrigada a pagar a prestação pecuniária compulsória.

B. obrigada às prestações no interesse da arrecadação e da fiscalização.

C. obrigada a pagar o tributo estabelecido em lei ordinária.

D. que determina a matéria tributável.

E. que quantifica o montante do tributo devido.

27. Com relação ao crédito tributário, é correto afirmar que

A. o depósito do seu montante integral o suspende e o parcelamento o exclui.

B. o pagamento o extingue e a remissão o exclui.

C. a anistia o suspende e a moratória o exclui.

D. a isenção o exclui e a decadência o extingue.

E. a compensação o suspende e a transação o extingue.

28. Sobre a locação de coisas, assinale a opção INCORRETA.

A. O locatário é obrigado a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos;

B. O locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados, e, em falta de ajuste, 
segundo o costume do lugar;

C. O locatário é obrigado a levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros, que se preten-
dam fundadas em direito;

D. O locatário é obrigado a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as de-
teriorações naturais ao uso regular;

E. O locatário não é obrigado a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados, e, em falta de ajus-
te, segundo o costume do lugar.

29. Sobre o Contrato de Prestação de Serviços, assinale a opção INCORRETA.

A. Dar-se-á o aviso com antecedência de oito dias, se o salário se houver fixado por tempo de um mês, 
ou mais;

B. Dar-se-á o aviso com antecedência de trinta dias, se o salário se houver fixado por tempo de um 
mês, ou mais;

C. Dar-se-á o aviso com antecipação de quatro dias, se o salário se tiver ajustado por semana, ou quin-
zena;

D. Dar-se-á o aviso de véspera, quando se tenha contratado por menos de sete dias;

E. Não se conta no prazo do contrato o tempo em que o prestador de serviço, por culpa sua, deixou de 
servir.

30. Acerca da responsabilidade civil por fato de outrem, assinale a opção correta.

A. O simples afastamento do filho menor da casa dos pais exime-os da responsabilidade pelos atos lesi-
vos que ele venha a praticar.

B. Para responsabilizar os pais por atos lesivos causados por filho menor, a vítima necessita demonstrar 
a culpa in vigilando desses pais.

C. Em razão da inexistência de relação de preposição, empresa locadora de veículos não possui respon-
sabilidade sobre danos que o locatário cause a terceiros no uso do carro locado.



D. O empregador é responsável por dano causado por empregado seu, ainda que praticado com desvio 
de atribuição, caso o ofendido não tenha conhecimento desse desvio.

E. O novo Código Civil suprimiu a chamada responsabilidade objetiva.

31. No processo civil, o acolhimento da alegação de perempção

A. implica na extinção do processo sem resolução do mérito.

B. provoca a suspensão do processo por até 30 dias.

C. acarreta a suspensão do processo por até 6 meses.

D. não impede o prosseguimento do processo. 

E. é causa de extinção do processo com resolução do mérito.

32. Quando o Ministério Público for parte, computar-se-a o prazo 

A. de forma simples, exceto se houver litisconsórcio, com advogados distintos, a outra parte tiver pra-
zos em dobro.

B. em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer e apresentar contra-razões de recurso.

C. em quádruplo para contestar e para recorrer.

D. em dobro para contestar, recorrer e apresentar contra-razões de recurso.

E. em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer.

33. Devem ser arguidas em preliminar da contestação

A. a incompetência absoluta, a coisa julgada e a conexão.

B. a incompetência absoluta, a incompetência relativa e a coisa julgada.

C. a incompetência relativa, a conexão e a coisa julgada.

D. somente a incompetência absoluta e a incompetência relativa.

E. somente a conexão e a coisa julgada.

34. Assinale a opção correta no que se refere ao acordo intrajornada.

A. A ausência de intervalo intrajornada acarreta apenas multa administrativa imposta pela fiscalização 
do trabalho.

B. O intervalo de descanso será computado na duração do trabalho.

C. O intervalo mínimo intrajornada pode ser transigido em acordo escrito ou contrato coletivo.

D. Mediante acordo escrito ou contrato coletivo, a duração do intervalo intrajornada pode ser superior a 
duas horas.

E. O acordo intrajornada não tem eficácia jurídica.

35. No que se refere às férias anuais dos trabalhadores, regulamentadas pela CLT, assinale a opção correta.

A. O período das férias será computado, para todos os efeitos, como tempo de serviço.

B. É possível descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço, desde que no limite 
máximo de dez faltas.

C. Em nenhuma hipótese, o período de férias do trabalhador poderá ser fracionado.

D. A definição do período de férias atende ao que melhor convenha aos interesses do empregado.

E. As novas alterações da CLT extinguiram o direito às férias anuais coletivas.



36. Assinale a opção correta acerca do FGTS.

A. Os valores referentes ao FGTS podem ser pagos diretamente ao empregado.

B. Os trabalhadores autônomos são beneficiários do FGTS.

C. A conta vinculada do trabalhador no FGTS não poderá ser movimentada em caso de despedida indi-
reta.

D. É devido o recolhimento do FGTS sobre os valores pagos a título de aviso prévio, quer tenha o em-
pregado, durante esse período, trabalhado ou não.

E. O percentual mensal que o empregador deve depositar a título de FGTS é de 10%.

37. A respeito do recurso de revista, assinale a opção correta.

A. Não cabe recurso de revista contra decisão proferida na fase de execução de sentença pelos TRT’s, 
salvo na hipótese de ofensa direta e literal da CF/88.

B. É incabível o Recurso de Revista nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo.

C. Os requisitos de admissibilidade do Recurso de Revista devem ser apreciados pelo tribunal de ori-
gem, não cabendo recurso para atacar a decisão que lhe nega seguimento.

D. O presidente do tribunal recorrido pode conferir efeito suspensivo ao Recurso de Revista interposto, 
desde que a parte interessada assim o requeira.

E. Da decisão que negou seguimento ao Recurso de Revista, cabe o Recurso de Apelação.

38. O prazo para a oposição de embargos de declaração, no processo do trabalho, é de

A. 5 dias.

B. 8 dias.

C. 10 dias.

D. 15 dias.

E. 3 dias.

39. Das decisões proferidas pelos TRT’s, em execução de sentença

A. caberá, em qualquer hipótese Recurso de Revista para o TST no prazo de 8 dias.

B. não caberá Recurso de Revista, salvo se houver ofensa direta e literal à CF/88.

C. caberá, em qualquer hipótese, Recurso de Revista ao TST, no prazo de 8 dias.

D. não caberá Recurso de Revista em nenhuma hipótese, por expressa vedação legal.

E. não caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de divergência jurisprudencial.

40. A decisão sobre novas condições de trabalho poderá também ser estendida a todos os empregados da 
mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do Tribunal, EXCETO,

A. por solicitação de 1 (um) ou mais empregadores, ou de qualquer sindicato destes.

B. por solicitação de 1 (um) ou mais sindicatos de empregados.

C. ex officio, pelo Tribunal que houver proferido a decisão.

D. por solicitação da Procuradoria da Justiça do Trabalho.

E. por solicitação de somente 1 (um) empregado.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

ANALISTA DE SISTEMAS

Observações
1.  CADERNO  DE  PROVAS: Este  caderno  contém  a  prova  de  ANALISTA DE  SISTEMAS que  é 
constituída  de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos 
Gerais, Matemática, Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o  leitor  não  precisa  saber  que  Band remete  à  Rede  Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e  objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde.

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal. Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 
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de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância  política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política,  deviam apenas cuidar do lar  e dos filhos.  A casa-grande era a residência  da família  do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma  vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 
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sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ANALISTA DE SISTEMAS
16. A partir dos itens abaixo, assinale a resposta correta.

I. Uma característica fundamental do uso de banco de dados é que permitem a abstração dos 
dados, ocultando detalhes do armazenamento de dados, que são necessários para a maioria dos 
usuários de banco de dados. 
II. Por estrutura de um banco de dados entendemos os tipos de dados, relacionamentos e restrições 
que devem suportar os dados. 
III. Vários modelos de dados têm sido propostos, podemos classificá-los de acordo com os tipos de 
conceitos para descrever a estrutura do banco de dados, dentre eles podemos citar: os de alto nível 
(conceituais),  os de baixo nível (físico) e entre estes extremos se encontra o modelo de dados 
representacional (implementação).
IV. Os  modelos  de  dados  conceituais  utilizam  conceitos  como  entidades,  atributos  e 
relacionamentos. 
V. Em qualquer modelo de dados não há diferença real entre a descrição do banco de dados e o 
banco de dados de fato. Considera-se que a descrição do banco de dados é o esquema do banco de 
dados feito durante a modelagem e o banco de dados de fato é efetivamente a implementação 
apropriada naquele banco.

A. As afirmações I, II, III e IV são todas verdadeiras. 

B. As afirmações II, III e V são as únicas verdadeiras. 

C. As afirmações IV e V são verdadeiras. 

D. A afirmação II é falsa. 

E. A afirmação V é verdadeira. 

17. Assinale a alternativa INCORRETA.

A. Em um SGDB o compilador de consulta tem a função de executar o código passado para ele. 

B. São utilitários  de alguns SGDBs: Carregamento (ferramentas de conversão,  importação),  backup, 
reorganização de arquivos e monitoramento de desempenho. 

C. DDL é Data Definition Language. 

D. DML é Data Manipulation Language 

E. DCL é Data Control Language 

18. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito de conceitos do modelo relacional em Banco de Dados. 

A. Um  domínio  D  é  um  conjunto  de  valores  não  atômicos,  ou  seja,  podem  ser  divididos  em 
subcategorias. 

B. Em um domínio é especificado o tipo de dado ou formato. 

C. As colunas de uma tabela são também chamadas de Atributos. 

D. Cada linha formada por uma lista ordenada de colunas representa um registro, ou tupla. 

E. Chave Estrangeira (FK - Foreign Key) é a chave formada através de um relacionamento com a chave 
primária de outra tabela. Define um relacionamento entre as tabelas e pode ocorrer repetidas vezes. 

19. Usando o esquema abaixo, 
ALUNO(SSN, Nome, Curso_Hab, DataNasc).



CURSO(Curso,Cnome, Depto).
INSCRICAO(SSN,Curso,Trimestre,Nota).
ADOCAO_LIVROS(Curso, Trimestre, ISBN_Livro).
TEXTO(ISBN_Livro, Titulo_Livro, Editora, Autor).

é verdade afirmar que

A. Na tabela CURSO, Depto pode ser uma chave estrangeira, obviamente existindo a tabela DEPTO e o 
campo Depto. 

B. INSCRICAO é uma tabela com chave primária simples . 

C. ADOCAO_LIVROS tem uma relação direta com as tabelas CURSO, TEXTO e ALUNO. 

D. TEXTO tem relação direta com a tabela ALUNO. 

E. CURSO possui chave primária composta. 

20. A telefonia por Internet roda tipicamente sobre

A. HTTP. 

B. UDP.

C. EPP. 

D. TCP .

E. RMI. 

21. Suponha que um cliente envie uma mensagem de requisição HTTP com  If-modified-since: 
header.  Suponha que o objeto em um servidor não tenha mudado desde a última vez que um cliente o 
requisitou. Neste caso, o servidor enviará uma mensagem de resposta com o código de estado 

A. 302.

B. 201.

C. 503.

D. 404.

E. 304.

22. O protocolo SMTP é usado para

A. Baixar arquivos.

B. Upload de arquivos.

C. Transferir mensagens de um servidor de correio para outro. 

D. Monitoramento de serviços via rede.

E. É um protocolo de comunicação da camada de ligação de dados usado entre duas ou mais máquinas 
em rede para encaminhamento dos dados. 

23. Servidores de nome DNS locais

A. fazem cache de registros de recursos, mas descartam-nos após um período de tempo da ordem de 
alguns dias. 

B. nunca fazem cache de registros de recursos. 

C. fazem cache de registros de recursos e nunca os descartam.

D. obtêm registros de recursos dos caches Web. 

E. não tem cache.



24. Quais das seguintes afirmações descreve melhor a finalidade do protocolo SNMP? 

A. O protocolo SNMP especifica as ações que um gerenciador de rede deve realizar em resposta a um 
conjunto específico de condições de falha da rede.

B. O protocolo SNMP é usado pelo gerenciador de rede para provisionar recursos tais como largura de 
banda,  capacidade  do  servidor  e  outros  recursos  de  computador/comunicações  necessários  para 
atender às necessidades específicas da missão de uma empresa. 

C. O protocolo SNMP é uma ferramenta para coletar dados sobre as condições da rede e executar ações 
remotas em equipamentos remotos gerenciados. 

D. O protocolo é uma ferramenta utilizada para gerenciar os servidores web Apache.

E. O protocolo  é  necessário  para  prover  a  entrega  de  pacotes  multicast  em ambientes  distribuídos, 
principalmente no empacotamento de filmes e música.

25.Qual é a finalidade da mensagem SNMP SetRequest? 

A. Permitir o início da comunicação em um processo de rede da camada física.

B. Permitir que uma entidade gerenciadora consulte o valor de um conjunto de valores de objetos MIB 
em um dispositivo gerenciado.

C. Permitir  que  um dispositivo  gerenciado  requisite  e  receba  um conjunto  de  valores  iniciais  para 
objetos MIB no dispositivo gerenciado. 

D. Permitir  que uma entidade gerenciadora estabeleça  o valor  de um ou mais  objetos  MIB em um 
dispositivo gerenciado.

E. Permitir a ausência de controle de segurança na camada de aplicação.

26. Na área de Engenharia de Software é INCORRETO afirmar que

A. os processos de software são as atividades envolvidas na produção de um sistema de software. Os 
modelos de processo de software são representações abstratas desses processos. 

B. todos os processos de software podem incluir a especificação de software, projeto e implementação 
de software, validação de software e evolução de software. 

C. os modelos de processo iterativos apresentam o processo de software como um ciclo de atividades.

D. a engenharia de requisitos é o processo de desenvolvimento de uma especificação de software.

E. a validação de software se ocupa de modificar  os sistemas de software existentes,  para que eles 
atendam a novos requisitos. 

27. Na área de Gerenciamento de Projetos de Software é INCORRETO afirmar que

A. um bom gerenciamento de projeto de software é essencial para que os projetos de engenharia de 
software sejam desenvolvidos dentro do prazo e do orçamento.

B. os gerentes de software têm diversos papéis. Sua atividades mais significativas são: planejamento, 
estimativa e programação. À medida que mais informações se tornam disponíveis, os planos e as 
programações precisam ser revistos.

C. a programação de projeto envolve a criação de várias representações gráficas de parte do plano de 
projeto.

D. para  se  ter  sucesso  e  um  bom  gerenciamento  de  projeto  é  necessário  correr  riscos,  sem  eles 
certamente o gerente não alcançará seu objetivo. 

E. um marco de projeto é o resultado previsto de uma atividade em que algum relatório formal de 
progresso deve ser apresentado à gerencia. 



28. Quanto à melhoria do processo na construção de software, é verdadeiro afirmar que

A. a  melhoria  do  processo  não  requer  treinamento desde  que  exista  formalismo  na  construção  dos 
artefatos de controle do processo. 

B. para ser eficaz os modelos de processo tem que ser gráficos. 

C. os processos podem ser classificados como: informal, gerenciado, metódico e de melhoria. 

D. ferramentas  Case  dão  apoio  ao  processo  de  software,  pena  que  não  se  pode  confiar  nestas 
ferramentas. 

E. processos informais são altamente recomendáveis para grandes projetos. Deixam livre a equipe para 
criar novos meios de obter sucesso. 

29. Sobre sistemas operacionais podemos afirmar que

A. o Linux é um sistema operacional construído e mantido pela Apache Foundation.

B. um servidor Linux só roda em plataforma Mac.

C. para conexão em um servidor remoto Linux, um dos protocolos mais usados é o SSH.

D. em uma rede Linux, máquinas com Windows XP não podem ser “vistas”.

E. o servidor de email da Microsoft é o IIS.

30. Assinale a alternativa INCORRETA sobre políticas de segurança.

A. Uma política  de  segurança  é  a  expressão  formal  das  regras  pelas  quais  é  fornecido  acesso  aos 
recursos tecnológicos da empresa. 

B. O principal propósito de uma política de segurança é informar aos usuários, equipe e gerentes, as 
suas obrigações para a proteção da tecnologia e do acesso à informação 

C. As características de uma boa política de segurança são: 
1. Ela  deve  ser  implementável  através  de  procedimentos  de  administração,  publicação  das 

regras de uso aceitáveis, ou outros métodos apropriados. 
2. Ela deve ser exigida com ferramentas de segurança, onde apropriado, e com sanções onde a 

prevenção efetiva não seja tecnicamente possível. 
3. Ela deve definir claramente as áreas de responsabilidade para os usuários, administradores e 

gerentes. 

D. Para que uma política de segurança se torne apropriada e efetiva, ela deve ser imposta a todos os 
níveis de empregados dentro da organização, o suporte é dispensável, deve ser obrigação das pessoas 
que usam os sistemas conhecê-los. 

E. A política deve especificar os mecanismos através dos quais estes requisitos podem ser alcançado. 

31. Sobre segurança assinale a INCORRETA.

A. Um vírus de computador é um programa que pode infectar outro programa de computador através da 
modificação dele, de forma a incluir uma cópia de si mesmo.

B. A expressão cavalo de tróia é usada para programas que capturam senhas sem o conhecimento do 
usuário e as enviam para o seu “criado”. Muitos destes programas são utilizados descobrir senhas de 
acesso à internet bank

C. Nos sistemas Linux não se tem tantas vulnerabilidades causadas por vírus, quando comparados aos 
sistemas Windows.. 

D. Um IDS (Sistemas  de  detecção  de  intrusões)  é  uma  solução  complementar  à  instalação  de  um 
firewall. A sua função é analisar permanentemente o tráfego da rede (interno e externo) e compará-lo 
com padrões conhecidos de comportamento de intrusos

E. Um Firewall é um antivírus. 



32. Sobre sistemas de arquivos, é correto afirmar que

A. um sistema de arquivos é um conjunto de estruturas lógicas e de rotinas, que permitem ao sistema 
operacional controlar o acesso ao disco rígido. 

B. um sistema de arquivo poderá ser lido em qualquer sistema operacional.

C. todos os sistemas de arquivo do Windows podem ser utilizados diretamente pelo Kernel do Linux

D. no mundo Windows, temos os sistemas de arquivos: FAT16, FAT32, FAT64, FAT128 e NTFS. 

E. no Linux, o sistema de arquivos mais utilizado é o JJX32.

33. Sobre segurança da informação:

A. Existem algoritmos que permitem encriptar qualquer informação baseada na semântica do texto feito 
em português. 

B. A Enografia é o estudo das técnicas de ocultação de mensagens dentro de outras, diferentemente da 
Criptografia, que a altera de forma a tornar seu significado original ininteligível. 

C. Uma informação não-cifrada que é enviada de uma pessoa (ou organização) para outra é chamada de 
"texto claro" (plaintext). Cifragem é o processo de conversão de um texto claro para um código 
cifrado e decifragem é o processo contrário, de recuperar o texto original a partir de um texto cifrado. 

D. Uma chave criptográfica é um algoritmo secreto que modifica um texto gerando a encriptação. 

E. MD5 é um algoritmo assimétrico.

34. Assinale a alternativa correta.

A. O novo sistema operacional Windows Server 2008 é distribuído com o SQL Server como base para o 
Active Directory.

B. No Windows XP quando compartilhamos uma pasta e damos permissão de acesso a arquivos, não há 
limites  de  conexão,  ou  seja,  aceita  número  ilimitado  de  usuários  acessando  os  arquivos 
simultaneamente.

C. Existe um grupo de usuários especial para o serviço de Teminal Remoto do Windows Server 2008. 
Para que um usuário possa usar este serviço ele deverá pertencer a este grupo. 

D. O Windows Server 2008 não permite ser instalado em um ambiente de virtualização.

E. O Windows Server ® 2008 R2 foi construído com base no Windows Server 2008 e trata-se de uma 
atualização e não é uma nova versão do sistema operacional.

35. Sobre backups é INCORRETO afirmar que

A. tar -zcvf arquivos.tar.gz arquivos/ fará em um sistema operacional linux backup da pasta “arquivos” 
criando o arquivo compactado arquivos.tar.gz

B. bacula é uma ferramenta para gerenciar e realizar backups em sistemas operacionais linux.

C. Fazer a imagem de disco ou de partições do disco é uma forma de backup no servidor, o problema 
maior é ter que parar os serviços que estão sendo executados nele.

D. os Backups incrementais na prática dispensam o uso de backups completos. 

E. recovery é o processo de recuperação de um sistema sinistrado, ou seja, é a recuperação dos dados ou 
o pronto restabelecimento de equipamentos que foram avariados.



36.  Ao  longo de  todo  o  desenvolvimento  do  software,  devem ser  aplicadas  atividades  de  garantia  de 
qualidade de software (GQS), entre as quais se encontra a atividade de teste. Um dos critérios de teste 
utilizados  para  gerar  casos  de  teste  é  o  denominado  critério  dos  caminhos  básicos,  cujo  número  de 
caminhos pode ser determinado com base na complexidade ciclomática. Considerando-se o grafo de fluxo 
de controle apresentado na figura abaixo, no qual os nós representam os blocos de comandos e as arestas 
representam a transferência de controle, qual a quantidade de caminhos básicos que devem ser testados no 
programa  associado  a  esse  grafo  de  fluxo  de  controle,  sabendo-se  que  essa  quantidade  é  igual  à 
complexidade ciclomática mais um?

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 7.

E. 8.

37. Além do acesso a páginas html, a Internet tem sido usada cada vez mais para a cópia e troca de arquivos 
de músicas, filmes, jogos e programas. Muitos desses arquivos possuem direitos autorais e restrições de 
uso.  Considerando o uso das redes ponto-a-ponto para a troca de arquivos de músicas,  filmes, jogos e 
programas na Internet, a quem cabe a identificação e o cumprimento das restrições de uso associados a 
esses arquivos?

A. Aos programas de troca de arquivo.

B. Aos usuários.

C. Ao sistema operacional.

D. Aos produtores dos arquivos.

E. Aos equipamentos roteadores da Internet.

38.  O gerenciamento  de configuração de software  (GCS) é  uma atividade que deve ser  realizada para 
identificar,  controlar, auditar e relatar as modificações que ocorrem durante todo o desenvolvimento ou 
mesmo durante a fase de manutenção, depois que o software for entregue ao
cliente. O GCS é embasado nos chamados itens de configuração, que são produzidos como resultado das 
atividades de engenharia de software e que ficam armazenados em um repositório. Com relação ao GCS, 
analise as duas asserções apresentadas a seguir. 
No GCS, o processo de controle das modificações obedece ao seguinte fluxo: começa com um pedido de 
modificação  de um item de configuração,  que leva  à  aceitação  ou não desse  pedido e  termina  com a 
atualização controlada desse item no repositório



porque

o controle das modificações dos itens de configuração baseia-se nos processos de check-in e check-out que 
fazem, respectivamente,  a  inserção de um item de configuração no repositório e a retirada de itens de 
configuração do repositório para efeito de realização das modificações.

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta.

A. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

B. As  duas  asserções  são  proposições  verdadeiras,  e  a  segunda  não  é  uma justificativa  correta  da 
primeira.

C. A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa.

D. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira.

E. As duas asserções são proposições falsas.

39. Considere a relação empregado (NumeroEmp, RG, nome, sobrenome, salario, endereco),  em que o 
atributo  grifado corresponde à  chave  primária da  relação.  Suponha que se  deseje  realizar  as  seguintes 
consultas:

1 Listar o nome dos empregados com sobrenome Silva;
2 Listar o nome dos empregados em ordem crescente de seus sobrenomes.

Em relação à definição de um índice sobre o atributo sobrenome para melhorar o desempenho das consultas 
acima, julgue os itens a seguir.

I. Um índice que implemente Árvore-B+ será adequado para melhorar o desempenho da consulta 
1.
II. Um índice que implemente Árvore-B+ será adequado para melhorar o desempenho da consulta 
2.
III. Um índice que implemente uma função hash será adequado para melhorar o desempenho da 
consulta 1.
IV. Um índice que implemente uma função hash será adequado para melhorar o desempenho da 
consulta 2.

Assinale a opção correta.

A. Apenas o item I está correto.

B. Apenas o item II está correto.

C. Apenas o item III está correto.

D. Apenas o item IV está correto.

E. Apenas os itens I, II e III estão corretos.

40. Considere o esquema de banco de dados relacional apresentado a seguir, formado por 4 relações, que 
representa  o  conjunto  de  estudantes  de  uma  universidade  que  podem,  ou  não,  morar  em  repúblicas 
(moradias compartilhadas  por estudantes).  A relação Estudante  foi  modelada como um subconjunto  da 
relação Pessoa. Considere que os atributos grifados correspondam à chave primária da respectiva relação e 
os atributos que são seguidos da palavra referencia sejam chaves estrangeiras.

Pessoa(IdPessoa:integer, Nome:varchar(40), Endereco:varchar(40))
FonePessoa(IdPessoa:integer referencia Pessoa, DDD:varchar(3), Prefixo:char(4), Nro:char(4))
Republica(IdRep:integer, Nome:varchar(30), Endereco:varchar(40))
Estudante(RA:integer,  Email:varchar(30),  IdPessoa:integer  referencia  Pessoa,  IdRep:integer  referencia 
Republica)



Marque a alternativa correta.

A. É possível adicionar a tupla Pessoa(1, 'José Silva', 'Rua 1 nr 20').

B. É possível adicionar a tupla Pessoa(1, 'José Silva', 'Rua 1 nr 20') duas vezes seguidas.

C. É  possível  adicionar  a  tupla  Republica(20,  'Várzea',  'Rua  Chaves  nr  2001')  sem ter  adicionado 
qualquer pessoa anteriormente.

D. É possível adicionar a tupla Pessoa(7, 'Pedro Lopes', Rua 55 nr 20). 

E. Os campos que são chave primária serão automaticamente auto-incremento.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO que 
é  constituída  de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos 
Gerais, Matemática, Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da sala  de provas  antes  das 10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o leitor  não precisa  saber  que  Band remete  à  Rede Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam  as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal.  Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Participa??o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquiza??o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regionaliza??o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Descentraliza??o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eq?idade
http://pt.wikipedia.org/wiki/1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui??o_Federal


de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política, deviam apenas cuidar do lar e dos filhos. A casa-grande era a residência da família do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A  legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas  por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 
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sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente  os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes  aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ASSISTENTE DE 
COMUNICAÇÃO

16. Depois da digitalização, os equipamentos evoluíram ainda mais e foram criados aparelhos domésticos 
com alta qualidade. Recursos que antes ficavam somente nas mãos de profissionais, hoje são acessíveis a 
pessoas de todas as áreas. Com base nesta afirmação é correto afirmar que

A. além da economia de escala, que permite a redução dos preços e da possibilidade de editar vídeo no 
computador,  os  equipamentos  digitais  -  semiprofissionais  -  têm  a  mesma  qualidade  que  os 
analógicos e oportunizam uma produção melhor.

B. só depois da digitalização é que passou-se a ter a possibilidade das imagens passarem para o disco 
rígido como arquivos que podem ser trabalhados de maneira não-linear.

C. a produção de televisão nada mudou com a evolução tecnológica.

D. a edição não-linear é acessível somente aos profissionais.

E. as pessoas, entre eles adolescentes, não conseguem lidar com a nova tecnologia e seria praticamente 
impossível a edição não-linear ser realizada por jovens em suas casas.

17. A compressão de arquivos de vídeos e os formatos pequenos de arquivos com qualidade e que podem 
ser repassados pela internet e transmitidos na televisão, garantem o avanço da interatividade, da troca de 
informações  e da busca por um novo estilo jornalístico.  Com base na afirmação precedente  assinale  a 
resposta INCORRETA.

A. Grande parte das emissoras brasileiras já trabalha com recursos digitais nas gravações de externas e 
em estúdio, edição no computador (não-linear), bem como nas mesas onde são selecionados os sons 
e imagens que vão ao ar (switcher de uma emissora).

B. A grande mudança para que todo o processo se complete é que a transmissão passe a ser digital e a 
recepção nas casas também com a implantação da TV Digital.

C. Em alguns casos, em algumas televisões, todo o processo é digital, mas as saídas, as recepções nas 
casas são analógicas, o que não permitem a visualização das imagens com mais qualidade digital 

D. A qualidade das imagens independem da implantação da TV Digital. Para que se tenha qualidade de 
imagens  é  necessário  somente  as  filmadoras  digitais,  as  quais  já  estão  sendo  utilizadas  pelas 
emissoras 

E. No mundo, hoje existem três padrões principais de televisão digital: o ATSC (Advanced Television 
Sustems  Committee),  dos  Estados  Unidos;  o  DVB-T  (Terrestrial  Digital  Video  Broadcasting 
System), da Europa, e o ISDB-T (Terrestrial Integrated Services Digital Broadcasting), do Japão. 

18. Com base na história da televisão brasileira é INCORRETO afirmar que

A. o Repórter Esso foi o primeiro telejornal de sucesso, que estreou em 1953 na TV Tupi e permaneceu 
no ar por quase 20 anos. 

B. o modelo do telejornal  Repórter Esso tinha uma linguagem objetiva e acabou seguindo o padrão 
norte-americano.

C. o Jornal Nacional, da Rede Globo, é o telejornal que está há mais tempo no ar, desde 1969, e ainda é 
líder de audiência no horário. 

D. o Jornal Nacional é o primeiro noticiário em rede nacional da televisão brasileira, gerado no Rio de 
Janeiro, sede da TV Globo, para as suas emissoras em vários pontos do país, ao vivo, através de um 
sistema da Embratel que associava a emissão por microondas e por satélite. 



E. o Jornal Nacional foi o primeiro a apresentar reportagens em cores; o primeiro a mostrar imagens, 
via satélite, de acontecimentos internacionais no mesmo instante em que eles ocorriam. O estilo de 
linguagem e narrativa e a figura do repórter de vídeo tinham os telejornais europeus como modelo.

19. Com base na equipe e na produção da reportagem de televisão assinale a afirmativa INCORRETA. 

A. A reportagem em TV não é feita  apenas por  um único profissional.  Depois  que começa,  segue 
adiante com o repórter e uma equipe composta por um cinegrafista e um auxiliar. 

B. A equipe sai da emissora para comprovar fatos primários através do registro de imagens e sons, 
culminando na forma como a história será contada. Por isso é importante ressaltar que além das 
informações obtidas no trabalho de apuração, o repórter de TV também deve se preocupar com as 
informações registradas pela captação das imagens e sons pela equipe técnica. 

C. O volume de dados e elementos textuais que o repórter obtém pode ser grande ou pequeno, mas as 
imagens e o áudio gravados devem ser limpos, precisos e coerentes. 

D. O modelo clássico de uma reportagem de TV está baseado na estrutura construída por offs (texto do 
repórter),  sonoras (entrevistas)  e passagens (presença do repórter  no vídeo) e as reportagens nos 
telejornais diários possuem de um minuto e cinco segundos a um minuto e meio. 

E. Normalmente,  o  texto  do  repórter  é  elaborado  antes  da  gravação  das  imagens.  São  os  offs os 
principais elementos da reportagem, os quais dão sentido e coesão ao texto narrado. 

20. “O que no início da história da TV deixava os telespectadores confusos e apreensivos - pois pensavam 
que as pessoas que apareciam na tela também viam o interior de suas casas - em certa medida é possível 
agora.  Mas,  obviamente, a  proposta  hoje é diferente,  está  inserida num processo de digitalização mais 
amplo e tem os exemplos mais ricos na interatividade, estimulada e ampliada a partir  da internet. Essa 
originalidade ganha valor  quando associamos  essa  possibilidade  de produzir  para  a  TV com temas  de 
interesse das comunidades”. (CROCOMO, 2007, p. 33). Com base na afirmação do jornalista e pesquisador 
Fernando Crocomo é correto afirmar que

A. com a TV Digital será possível inserir a comunidade no processo de interação, as quais poderão 
mostrar suas vidas comunitárias. 

B. essa participação efetiva já ocorre hoje com as TVs comunitárias. 

C. será possível com a TV Digital a produção de materiais mais aprofundados e complexos. 

D. a linguagem da TV Digital vai ser mais reflexiva e rebuscada. 

E. o processo de digitalização não está vinculado com a ideia de interatividade, mas é estimulado e 
ampliado a partir da internet. 

21. Com tantos recursos tecnológicos disponíveis hoje, os programas de TV já estão despertando e tentam 
colocar em prática a interatividade. No entanto, a participação do telespectador nos programas de televisão 
ainda  é  muito  tímida,  pois  o  que existe  é  uma tentativa  de  propor  uma interatividade  dentro  de  uma 
programação, de um estilo, que isso não prevê. Com base nesta afirmação é correto afirmar que 

A. todos os programas de TV aberta brasileira são interativos e apresentam uma relação de diálogo 
eficiente com o telespectador. 

B. votações eletrônicas a partir de alternativas apresentadas pelas emissoras; a compra de mercadorias 
pela TV; o acesso a informações adicionais sobre um determinado assunto - como o ato de acessar 
uma notícia de última hora na TV (clicando nos links, com o uso de hipertexto); entre outras opções, 
são garantias de interatividade. 

C. é certo que existem novidades sendo apresentadas. No entanto, podem ser consideradas mais como 
atrações do que necessariamente um novo canal de retorno aberto ao telespectador. 

D. a  televisão  é  tão  interativa  quanto  a  internet.  As  duas  convidam  e  interagem  com  o 
telespectador/internauta. 

E. a internet já nasceu interativa, enquanto a televisão há mais de 50 anos tem como característica o 



“convite” ao telespectador, mas a televisão mesmo assim é mais interativa. 

22. As condições fundamentais para que se produza a comunicação radiofônica estão ligadas à utilização 
correta e ampla de elementos expressivos do meio. Com base nisto é INCORRETO afirmar que 

A. no caso da voz, quatro são os fatores que influem de modo especial: a vocalização, a entonação, o 
ritmo e a atitude. 

B. a compreensão das mensagens efetua-se na mente do receptor em função da utilização da voz feita 
pelo emissor.

C. por meio da voz, o comunicador transmite não só informação - fatos concretos -, mas também sua 
personalidade, sua avaliação dos acontecimentos ou sua visão da realidade. 

D. vocalização, entonação, ritmo e atitude são os elementos que conferem subjetividade à mensagem 
radiofônica. 

E. vocalização, entonação, ritmo e atitude são elementos que conferem objetividade à informação.

23. A linguagem radiofônica é constituída por possibilidades de expressões, sendo elas: 

A. Linguagem oral, musical, silêncio e ruído. 

B. Somente linguagem oral e musical. 

C. Somente linguagem oral, musical e silêncio.

D. Somente linguagem musical e silêncio 

E. Somente linguagem oral.

24. Um texto objetivo, direto, claro e de acesso tanto da classe mais simples como daquela considerada 
mais letrada. Estes são os principais propósitos do texto jornalístico. Com base nisto é correto afirmar que

A. o estilo jornalístico é um estilo especial  que se caracteriza por ser  claro,  direto,  conciso,  fácil  e 
acessível a qualquer leitor.

B. o texto jornalístico requer o máximo de palavras e o máximo de explicação, correção, compreensão e 
exatidão 

C. deve-se utilizar palavras mais rebuscadas, pois o texto jornalístico também deve se dirigir às pessoas 
letradas.

D. o texto jornalístico deve ser inovador e para isso não deve construir frases sempre na linha do sujeito, 
verbo e complementos.

E. deve-se surpreender o leitor e para isso não enunciar logo no primeiro parágrafo o fato em si. 

25. No jornalismo, uma boa redação tem algumas características fundamentais:

A. Frases breves, palavras curtas,  preferência pelo vocabulário usual,  estilo direto,  uso adequado de 
adjetivos e verbos vigorosos, de ação, sempre na forma ativa.

B. Frases longas e explicativas, palavras curtas, preferência pelo vocabulário usual, estilo direto, uso 
adequado de adjetivos e verbos vigorosos, de ação, sempre na forma ativa.

C. Frases breves, palavras curtas, preferência pelo vocabulário usual, estilo indireto, uso adequado de 
adjetivos e verbos vigorosos, de ação, sempre na forma ativa.

D. Frases  longas,  palavras  curtas,  preferência  por  uma  linguagem  rebuscada,  estilo  indireto,  uso 
adequado de adjetivos e verbos vigorosos, de ação.

E. Frases claras, palavras curtas, linguagem rebuscada e fácil, estilo indireto, uso adequado de adjetivos 
e verbos vigorosos, de ação.

26. “(...)  O registro formal  é uma imposição de ordem política,  esteja ou não em lei.  A pressão social 



valoriza  seu emprego e  qualifica  de erro  todo desvio”.  (LAGE, p.  37).  Assim, com o propósito  de  se 
aproximar do leitor e ser direto, o jornalismo utiliza características da linguagem popular, mas respeitando e 
equilibrando a notícia com a busca pela correção gramatical. Com base na linguagem jornalística, segundo 
Nilson Lage, é correto afirmar que

A. a conciliação entre esses dois  interesses -  de uma comunicação eficiente  e de aceitação social  - 
resulta  na  restrição  fundamental  a  que  está  sujeita  a  linguagem jornalística:  ela  é  basicamente 
constituída de palavras, expressões e regras combinatórias que são possíveis no registro coloquial e 
aceitas no registro formal. 

B. na  busca  constante  pelo  equilíbrio  entre  as  duas  línguas,  a  popular  e  a  formal,  a  linguagem 
jornalística não acaba sendo o espelho da língua falada, pois não expõe de fato em nenhuma de suas 
colunas expressões usuais do dia a dia.

C. do ponto  de  vista  da  eficiência  da  comunicação,  o  registro  coloquial  não é o  preferível,  pois  a 
correção gramatical é o principal objetivo para o jornalismo. 

D. a língua coloquial pode ser mais acessível para as pessoas de pouca escolaridade, ao contrário para 
aquelas que estudaram ou lidam constantemente com a linguagem formal.

E. a língua formal permite mais rápida fruição e maior expressividade e por isso o jornalismo se baseia 
nela.

27. Em meados da década de 1950 começaram a surgir livros de normas de redação no Brasil. Assim, os 
padrões propostos decorreram das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Uma das regras 
que Nilson Lage expõe é o uso dos verbos no presente, principalmente no título. Tanto Lage como Amaral 
exemplificam algumas dessas regras. Assim, com base nos dois autores é INCORRETO afirmar que

A. nos títulos de letras contadas corte palavras de uma linha para outra.

B. nos  títulos  de  notícias,  use  o  verbo,  de  preferência,  no  presente,  e  elimine  artigos  sempre  que 
possível. 

C. só use abreviaturas ou nomes próprios quando forem do conhecimento geral. 

D. os períodos longos devem ser evitados a todo custo.

E. nas frases extensas perdem-se, muitas vezes, o leitor e o jornalista. O sinal ortográfico do ponto é 
uma das instituições gramaticais mais admiráveis. 

28. Na década de 1940 a maneira de apresentar o primeiro parágrafo mudou muito com o chamado lead, 
modelo criado pelos norte-americanos, em que devem ser respondidas as seis principais informações de 
uma notícia. Com base na afirmação anterior é INCORRETO afirmar que

A. esta forma é velha, ineficiente e não é mais empregada na mídia impressa.

B. desde  jornais  pequenos,  semanais,  quinzenais,  locais,  até  os  jornais  maiores,  nacionais,  diários, 
utilizam esta “receita”.

C. lead, uma palavra inglesa, possui diversos significados que resumem o seu desempenho na notícia: 
conduzir, comandar, manejar, antecipar-se, comando, etc.

D. estas características fazem com que a notícia seja direta e objetiva, sem rodeios, sem perca de espaço 
e tempo 

E. o lead é uma forma de não deixar, como muitos jornalistas acreditam, o primeiro parágrafo truncado, 
como eles chamam de “nariz de cera”. 

29. Quanto ao texto jornalístico é correto afirmar que

A. o segundo parágrafo é designado como sub-lead.
B. no segundo parágrafo são inseridas as informações sem importância.

C. a matéria se constitui numa ordem crescente de importância 



D. o método tem uma função prática que é desprender a atenção do leitor.

E. o texto jornalístico é feito com base na pirâmide invertida, a qual não permite que o chefe de redação 
ou o secretário de oficina suprimam parágrafos.

30. O título é uma forma de “vender” a notícia, pois é na maioria das vezes por ele que o leitor vai decidir 
se vai ler ou não a matéria. Com base nisto o título da matéria jornalística deve

A. ser claro, objetivo e atraente. Além disso, deve resumir o que a matéria está dizendo e ser feito com 
palavras “curtas e usuais”. 

B. ser claro, objetivo e atraente, mas não deve resumir o que a matéria está dizendo.

C. ser claro, objetivo, atraente e ambíguo. Além disso, deve resumir o que a matéria está dizendo e ser 
feito com palavras “curtas e usuais”.

D. ser claro, objetivo e direto. Além disso, deve resumir o que a matéria está dizendo e ser feito com 
palavras complexas. 

E. ser claro, objetivo e direto, mas não deve resumir o que a matéria está dizendo para evitar que se caia 
no óbvio.

31. Podemos afirmar que notícia é

A. todo fato relevante que desperte interesse público 

B. um fato recorrente e sem curiosidades.

C. todo fato que desestimula conflitos.

D. um fato que inspira normalidade.

E. todo fato que apascenta e conforma.

32. O que é pauta?

A. É um roteiro que o repórter deve seguir com afinco, sem alterar nenhum processo proposta por ela.

B. É o elemento da prática jornalística que se constitui na matéria que será publicada. 

C. É um texto com dados que não precisam ser verificados.

D. É uma sugestão sem dados consistentes.

E. É um texto sem consistência, já que o pauteiro a escreve na redação, não presenciando os fatos.

33. O que é contraplano na linguagem televisiva?

A. É uma gravação em que o entrevistado fica desfocado e o que se foca é o fundo ou algum outro 
detalhe.

B. É a gravação de uma entrevista com ações ocorrendo no fundo.

C. É a gravação de trechos da entrevista focando o repórter para em seguida efetuar cortes na edição da 
matéria.

D. É a gravação da passagem com um plano de fundo ativo.

E. É uma gravação direta da entrevista, sem precisar depois fazer cortes na edição da matéria.

34. É correto definir box como:

A. Material intrínseco usado em uma matéria.

B. Pode ser um conjunto de informações técnicas que não tem relação com o texto principal.

C. É uma sub-retranca.



D. É a informação principal da matéria.

E. É uma retranca que não tem associação com a matéria.

35. O que os jornalistas esperam do assessor de imprensa?

A. Transparência. Um profissional que não sonegue informações, que aja como um facilitador, com 
atendimento ágil. Além disso, espera-se que este comunicador tenha feeling da notícia adequada para 
cada veículo e que não assuma o papel de porta voz da instituição ou empresa.

B. Seriedade. Um profissional que não oculte informações, que faça um atendimento ágil. Além disso, 
espera-se que este comunicador tenha feeling da notícia adequada para cada veículo e que assuma o 
papel de porta voz da instituição ou empresa.

C. Discernimento. Um profissional que não sonegue informações, que aja como um facilitador, com 
atendimento ágil. Além disso, espera-se que este comunicador tenha feeling da notícia adequada para 
cada veículo e que assuma o papel de porta voz da instituição ou empresa, sempre dando entrevistas 
à imprensa.

D. Percepção.  Um  profissional  que  dissimule  informações,  que  aja  como  um  facilitador,  com 
atendimento ágil. Além disso, espera-se que este comunicador tenha feeling da notícia adequada para 
cada veículo e que assuma o papel de porta voz da instituição ou empresa.

E. Esperteza. Um profissional que simule informações, que aja como um facilitador, com atendimento 
ágil. Além disso, espera-se que este comunicador não exima nenhum veículo e que não assuma o 
papel de porta voz da instituição ou empresa.

36. A linguagem pode ser definida como um repertório de signo com regras para combiná-lo. Como o signo 
pode ser conceituado?

A. Um conceito desvinculado de sua imagem sonora.

B. É qualquer coisa que faz referência a outra coisa ou ideia.

C. Ao pensarmos na linguagem verbal,  tendo a língua como código, os signos linguísticos não são, 
então, os responsáveis pela representação das ideias.

D. São ideias dissociadas das palavras.

E. O signo linguístico apresenta somente um componente, o significante.

37. O modelo clássico de uma reportagem de TV está baseado na seguinte estrutura: 

A. Offs, sonoras e passagem.

B. Offs, entrevistas, sonoras e stand-up.

C. Stand-up, offs e passagens.

D. Passagem, apresentação, stand-ups e offs.

E. Somente offs.

38. São os offs que “costuram” todos os elementos da reportagem. Quanto ao off é correto afirmar que:

A. É o texto que vai contar ao telespectador o que ele está vendo na tela da TV. O termo off é usado 
porque o repórter não está em cena, é a voz dele que cobre as imagens, narrando (contando) os 
acontecimentos.

B. É ele que compõe a menor parte da matéria de TV, integrando informações textuais aos elementos 
visuais e sonoros. 

C. Normalmente é escrito e gravado durante a coleta de imagens.

D. É mais interessante o repórter gravá-lo baseado na gramática normativa.

E. A montagem do editor não pode alterá-lo.



39. Segundo Nilson Lage, o uso de aspas deve ser

A. utilizado para citações textuais, em discurso direto ou indireto.

B. utilizado para citações textuais, somente para discurso direto.

C. utilizado para citações textuais, somente para discurso indireto. 

D. no caso de discurso indireto (disse que “...”), o trecho entre aspas não deve concordar sintaticamente 
com o trecho fora de aspas.

E. devem ser evitadas.

40. O lead deve responder as seguintes perguntas:

A. Quem, o que, quando, onde, como e porquê.

B. Quem, o que, quando, onde e como.

C. Quem, o que, quando, onde, como e qual 

D. Quem, o que, quando e onde.

E. Quem, o que, quando, onde e porquê.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

ASSISTENTE SOCIAL

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de ASSISTENTE SOCIAL que é constituída 
de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos  Gerais, 
Matemática,  Noções  Básicas  de  Informática  e  Conhecimentos  Específicos.  As  matérias  possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o  leitor  não  precisa  saber  que  Band remete  à  Rede  Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e  objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal. Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 
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de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância  política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política,  deviam apenas cuidar do lar  e dos filhos.  A casa-grande era a residência  da família  do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma  vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 
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sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ASSISTENTE SOCIAL
16.  Planos,  Programas e  Projetos  (Fonte:  NOGUEIRA, Vera Maria  e OLIVEIRA, Heloísa  Maria  José. 
Formação profissional: um projeto de atualização. Módulo II - Planejamento de políticas sociais - Avaliação 
de  políticas  sociais.  Caderno  de  textos  n.  04  -  CRESS 12ª  região.  Florianópolis:  UFSC,  1998.  p.27). 
Assinale a alternativa correta.

A. O  plano  é  considerado  um  instrumento  exclusivamente  político,  que  expressa  uma  proposição 
orçamentária. Um plano delineia decisões de caráter especifico O programa pode ser compreendido 
como o desdobramento do plano em unidades amplas contemplando setores diferenciados O projeto 
é  o  documento  que  formaliza  as  decisões  mais  próximas  da  ação,  isto  é,  uma unidade  também 
política.

B. O plano é considerado um instrumento apenas burocrático e normativo.

C. O  plano  é  considerado  um instrumento  técnico  que  expressa  as  intenções  particulares  de  uma 
instituição social.

D. O plano é considerado um instrumento normativo e político. Expressa as intenções mais amplas do 
projeto e à burocracia requerida da Política Social, exclusivamente. O Projeto concretiza as decisões 
relativas à ação, porém não operacionaliza as ações.

E. O plano é considerado um instrumento normativo e político, que expressa as intenções mais amplas, 
as diretrizes e as perspectivas do processo de mudança, uma proposição orçamentária e o modelo de 
alocação de recurso  (de  onde sairão  os  recursos  para  a sua  implementação).  Um plano delineia 
decisões de caráter mais geral, amplo. O programa pode ser compreendido de duas maneiras: uma 
como  o  desdobramento  do  plano  em  unidades  menores,  contemplando  setores  diferenciados 
(estabelece as prioridades de intervenção, organiza os projetos e indica o total dos recursos) ou outra, 
quando reúne ações com os mesmos objetivos (como por exemplo: programas de saúde materno 
infantil, programas de prevenção das DST/AIDS).O projeto é o documento que formaliza as decisões 
mais próximas da ação, isto é, uma unidade operativa que dá consistência aos planos e programas. O 
Projeto  concretiza  as  decisões  relativas  à  ação  concreta  que  operacionalizam as  intenções  e  os 
objetivos. 

17. O Planejamento na ação profissional. (Fonte: SILVA, Maria Ozanira da Silva- Execução e Avaliação de 
Políticas  e  Programas  Sociais  In:  O  Trabalho  do  Assistente  Social  e  as  políticas  sociais,  Módulo  04. 
Brasília: UnB/ Centro de Educação Aberta, Continuada a Distância, 2000. p. 21). Assinale a alternativa 
correta.

A. O planejamento na ação profissional é o instrumento que permite organizar racionalmente o processo 
de trabalho do Serviço Social - objeto (matéria prima), objetivos (o que se pretende), instrumentos de 
trabalho (meios de trabalho) e resultados do processo (produto); articulando os limites institucionais, 
as demandas, as ações profissionais e os instrumentos de ação. É o mecanismo que permite, ainda, ao 
final da ação, avaliar o seu produto e o seu resultado dando visibilidade e densidade técnico-científica 
ao trabalho. Como processo e instrumento gerencial o planejamento é fundamental para reduzir ou 
eliminar a incerteza e o risco, fatores especialmente importantes no plano organizacional, sendo que 
as  pessoas  têm  melhor  desempenho  quando  sabem  o  que  se  esperada  instituição;  -  ampliar  a 
eficiência e a eficácia na medida em que ficam estabelecidos objetivos e metas bem definidas; - obter 
um melhor rendimento dos objetivos; - prever as bases para o monitoramento e a avaliação (Córdoba, 
1997).

B. O planejamento na ação profissional é o documento formal que permite organizar politicamente o 
processo de trabalho do Serviço Social -, considerando o objeto de sua intervenção, os objetivos, os 
instrumentos de trabalho  e  resultados do processo. Entretanto nem sempre é possível  articular os 
limites institucionais,  as  demandas,  as  ações  profissionais  e  os  instrumentos  de  ação.  (Córdoba, 



1997).

C. O planejamento na ação profissional é apenas um instrumento gerencial estratégico, burocrático que 
permite  organizar  racionalmente  o  processo  de  trabalho  do  Serviço  Social.  Como  processo  e 
instrumento gerencial o planejamento é fundamental para reduzir ou eliminar a incerteza e o risco, 
fatores que nem sempre são considerados importantes no plano organizacional, sendo que as pessoas 
têm relativo desempenho quando não sabem o que se espera da instituição; (Córdoba, 1997).

D. O planejamento na ação profissional é dispensável quando há objetivos bem definidos em seu campo 
de  trabalho.  Entretanto,  o  assistente  social  deve  considerar  que  para  efeito  de  fiscalização 
profissional, há necessidade de manter um plano de trabalho coerente com as suas ações. (Córdoba, 
1997).

E. O planejamento na ação profissional é o instrumento que permite organizar racionalmente o processo 
de  trabalho  do  Serviço  Social  para  ampliar  a  eficiência  e  a  eficácia  .  E  à  medida  que  ficam 
estabelecidos objetivos e metas bem definidas em seu plano de trabalho o usuário de serviços sociais 
observam que o trabalho oferecido é concreto. Ainda, é possível obter um melhor rendimento dos 
objetivos propostos pela instituição. (Córdoba, 1997).

18. Pesquisa. A dimensão investigativa no exercício profissional.(Fonte: Guerra, Yolanda, in:Serviço Social: 
Direitos Sociais e competências profissionais. Ed. Cortez, São Paulo, 2009. p. 712). Assinale a alternativa 
correta.

A. Guerra (2009, p, 712), afirma que: ..”a pesquisa para o Serviço Social fornece subsídios à análise do 
processo de produção e reprodução da vida social sob o capitalismo, no âmbito do qual o Serviço 
Social  se  situa,  visando  a  instrumentalização  do  assistente  para  a  elaboração  de  projetos  de 
intervenção e para a intervenção propriamente dita. Mas, mais do que isso: a investigação é inerente à 
natureza  de  grande  parte  das  competências  profissionais:  compreender  o  significado  social  da 
profissão e de seu desenvolvimento sócio-histórico, identificar as demandas presentes na sociedade, 
realizar  pesquisas que subsidiem a formulação de políticas  e ações profissionais,  realizar  visitas, 
perícias  técnicas,  laudos,  informações  e  pareceres  sobre  matéria  de  Serviço  Social,  identificar 
recursos. Essas competências referem-se diretamente ao ato de investigar, de modo que, de postura a 
ser  construída  pela  via  da  formação  e  capacitação  profissional  permanente  (cuja  importância  é 
inquestionável), a investigação para o Serviço Social ganha o estatuto de elemento constitutivo da 
própria intervenção profissional”.

B. Guerra (2009, p, 712), afirma que: ...”a pesquisa para o Serviço Social fornece subsídios à análise do 
processo de produção e reprodução da vida social sob o capitalismo, no âmbito do qual o Serviço 
Social  se  situa,  visando  a  instrumentalização  do  assistente  para  a  elaboração  de  projetos  de 
intervenção e para a intervenção propriamente dita.

C. Guerra (2009, p, 712), afirma que: ...”a pesquisa para o Serviço Social fornece subsídios à análise do 
processo de produção e reprodução da vida social sob o capitalismo e também no projeto socialista

D. Guerra (2009, p, 712), afirma que: ...”a pesquisa para o Serviço Social nem sempre fornece subsídios 
completos  à análise  do processo de produção e reprodução da vida social  sob o capitalismo, no 
âmbito  do  qual  o  Serviço  Social  se  situa,  visando  a  instrumentalização  do  assistente  para  a 
elaboração de Planos, Programas e projetos de intervenção. 

E. Guerra (2009, p, 712), afirma que:..”a pesquisa para o Serviço Social fornece subsídios apenas à 
análise do processo de produção e reprodução da vida social sob o capitalismo, no âmbito do qual o 
Serviço Social se situa, com o objetivo de conhecer a realidade que o usuário vive na atualidade. 

19. Lei Nº 8080/1990 - SUS. Assinale a alternativa correta.

A. Art. 3º A saúde tem como fator condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços  essenciais;  os  níveis  de  saúde  da  população  expressam  os  cuidados  essenciais  de 
preservação da mesma.

B. Art. 3º A saúde tem como fatores apenas determinantes, o saneamento básico fundamentalmente, o 



meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer; os níveis de saúde da população 
expressam a organização social e econômica do País. 

C. Art.  3º  A saúde tem como fatores  determinantes e condicionantes,  entre outros,  a alimentação,  a 
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer 
e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização 
social e econômica do País. 

D. Art.  3º A saúde tem como fatores determinantes entre outros, a alimentação, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis 
de saúde da população expressam a organização social e econômica do País. 

E. Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes, o saneamento básico, o meio ambiente, a educação, 
o transporte,  o lazer  e o acesso aos bens e serviços essenciais;  os níveis  de saúde da população 
expressam a organização social e econômica do País. 

20. Princípios Fundamentais do Serviço Social - Código de Ética do assistente social. Assinale a alternativa 
correta.

A. Um dos princípios é: “compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 
aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional”.

B. Um dos princípios é: “compromisso nos serviços prestados à população intelectual na perspectiva da 
evolução profissional”. 

C. Um dos princípios é: “compromisso com a qualidade dos serviços sociais prestados à população e 
com o aprimoramento intelectual constante.”

D. Um dos princípios é: “compromisso com aprimoramento intelectual para a qualidade dos serviços 
prestados na perspectiva da competência profissional”

E. Um dos princípios é: “compromisso com a qualidade dos serviços prestados e no aprimoramento 
intelectual para a competência profissional.”

21.  Conceito  de  Parecer  Social  (Fonte:  O  Estudo  Social  em Perícias,  Laudos  e  Pareceres  Técnicos  - 
Conselho Federal de Serviço Social. Editora Cortez, São Paulo, 2003. p. 47). Assinale a alternativa correta.

A. O Parecer social diz respeito a esclarecimentos e análises, com base em conhecimento _ específico 
do Serviço Social, a uma questão ou questões relacionadas a decisões a serem tomadas. Trata-se de 
exposição e manifestação sucinta, enfocando-se objetivamente a questão ou situação social analisada, 
e  os  objetivos  do  trabalho  solicitado  e  apresentado;  a  análise  da  situação,  referenciada  em 
fundamentos teóricos, éticos e técnicos, inerentes ao Serviço Social - portanto, com base em estudo 
rigoroso e fundamentado – e uma finalização, de caráter conclusivo ou indicativo.

B. O Parecer social diz respeito a esclarecimentos e análises, com base em conhecimento _ específico 
do  Serviço  Social,  a  uma  questão  ou  questões  relacionadas  exclusivamente  ao  estudo  sócio-
econômico.. 

C. O Parecer social é instrumental de trabalho do assistente social e subsidia análises da área de Saúde, 
exclusivamente.

D. O  Parecer  social  ´um  instrumental  que  complementa  a  perícia  social  para  fins  de  análise  e 
diagnóstico da realidade social. de uma população. Porém, não tem caráter conclusivo ou indicativo.

E. O Parecer social é instrumental que subsidia as entrevistas e as visitas domiciliares realizadas por 
assistentes sociais, para o conhecimento da realidade social.

22.  O  Serviço  Social  na  cena  contemporânea.  (Fonte:  Iamamoto,  Marilda  Villela.  In:  Serviço  Social: 
Direitos Sociais e competências profissionais. Ed. Cortez, São Paulo, 2009. p. 18). Assinale a alternativa 
correta.

A. O Serviço  Social  brasileiro contemporâneo apresenta  uma feição acadêmico-profissional  e  social 
renovada, voltada à defesa do trabalho e dos trabalhadores na relação capital e trabalho, do amplo 



acesso a terra para a produção de meios de vida, ao compromisso com a afirmação da democracia, da 
liberdade, da igualdade e da justiça social no terreno a história. 

B. O Serviço  Social  brasileiro contemporâneo apresenta  uma feição acadêmico-profissional  e  social 
renovada, voltada à defesa do trabalho e dos trabalhadores.

O Serviço Social brasileiro contemporâneo apresenta a afirmação da democracia, da liberdade, da 
igualdade e da justiça social no terreno a história. 

D. O Serviço  Social  brasileiro contemporâneo apresenta  uma feição acadêmico-profissional  e  social 
renovada, voltada à defesa do trabalho e dos trabalhadores, do amplo acesso a terra para a produção 
de meios de vida, ao compromisso com a afirmação da democracia, da liberdade, da igualdade e da 
justiça  social  no  terreno  a  história.  Nessa  direção  social,  a  luta  pela  afirmação  dos  direitos  de 
cidadania,  que  reconheça  as  efetivas  necessidades  e  interesses  dos  sujeitos  sociais,  é  hoje 
fundamental  como  parte  do  processo  de  acumulação  de  forças  em  direção  a  uma  forma  de 
desenvolvimento social inclusiva para todos os indivíduos sociais.

E. O Serviço Social brasileiro reconhece as efetivas necessidades e interesses dos sujeitos sociais. 

23.  A teórica  em  Serviço  Social,  Raichelis,  Raquel  (2009)  afirma  que  “O  caráter  interdisciplinar  e 
intersetorial do trabalho profissional no campo das políticas sociais públicas demanda... 
Assinale a alternativa correta.

A. A capacidade de expor com clareza os ângulos particulares de análise e propostas de ações diante dos 
objetos  comuns  a  diferentes  profissões,  cada  uma  delas  buscando  colaborar  a  partir  dos 
conhecimentos  e  saberes  desenvolvidos  e  acumulados  pelas  suas  áreas.  Para  tanto,  o  trabalho 
interdisciplinar e intersetorial se torna fundamental e estratégico, bem como a ampliação do arco de 
alianças em torno de pautas e projetos comuns, tanto no âmbito governamental como na relação com 
os diferentes sujeitos e organizações da sociedade civil, em especial com os usuários dos serviços 
públicos e suas organizações coletivas.

B. A capacidade de organização de conteúdos disciplinares de cada área de trabalho, sem no entanto ter 
em comum o mesmo objeto de intervenção. 

C. Demanda e reúne conteúdos disciplinares específicas de cada área de trabalho, com a intenção de 
práticas diferenciadas para um mesmo objeto de intervenção 

D. Necessariamente  a  interlocução  com  outras  áreas  profissionais,  porém,  não  é  fundamental  e 
estratégico para o Serviço Social a prática das ações em comum.

E. Trabalho em conjunto, apesar do Serviço Social ter autonomia.

24. Conceito de Relatório Social. (Instruções de processos, sentenças e decisões - Fonte: Fávero, Eunice In: 
Serviço  Social:  Direitos  Sociais  e  competências  profissionais.  Ed.  Cortez,  São  Paulo,  2009.  p.  631). 
Assinale a alternativa correta.

A. O relatório social é o documento no qual constam o registro dos dados dos usuários, a identificação 
dos sujeitos envolvidos e um extenso histórico da situação.

B. O relatório social é o documento no qual constam o registro das particularidades da vida dos usuários

C. O relatório social é o documento no qual constam o registro do objeto de estudo, a identificação dos 
sujeitos envolvidos e um breve histórico da situação, a finalidade à qual se destina, os procedimentos 
utilizados, os aspectos significativos levantados na entrevista e a análise da situação. O profissional 
deve valer-se de suas competências  teóricas, éticas e técnicas para avaliar os aspectos importantes a 
serem registrados, considerando aqueles que, de fato, podem contribuir para o acesso, a garantia e a 
efetivação de direitos. Assim, é desnecessário o registro excessivamente detalhado de informações 
que não servirão para  os  objetivos  do trabalho.  Pode-se,  inclusive,  dotar  o  setor  de  trabalho  de 
prontuários  próprios  do  Serviço  Social,  mantidos  sob  sigilo  em  respeito  aos  princípios  éticos, 
documentando-se em relatório anexo aos autos tão somente as informações e análises importantes ao 
andamento do processo.

D. O relatório social é o documento no qual constam só aqueles fatos que se apresentam (aparência), 



mas aos que requerem atenção , pois constituem a essência da questão.

E. O relatório social é apenas o documento mais simples no qual constam o registro do objeto de estudo 

25. No exercício profissional é necessário que assistentes sociais conheçam os Direitos Sociais. (Fonte: 
CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS - Constituição Federal do Brasil (1998). Assinale a alternativa 
correta.

A. Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000).

B. Art.  6o São direitos  sociais  a  educação,  a saúde,  o  trabalho,  a  moradia,  o  lazer,  a  segurança,  a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000).

C. Art.  6o São direitos  sociais  a  educação,  a saúde,  o  trabalho,  a  moradia,  o  lazer,  a  segurança,  a 
previdência social, a proteção à maternidade..(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 
2000).

D. Art.  6o São direitos  sociais  a  educação,  a saúde,  o  trabalho,  a  moradia,  o  lazer,  a  segurança,  a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a adolescência e os idosos, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 
2000).

E. Art. 6o São direitos sociais a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos  desamparados  e  deficientes,  na  forma  desta  Constituição.(Redação  dada  pela  Emenda 
Constitucional nº 26, de 2000).

26. Para Kameyama (Cadernos ABESS Nº 3, Editora Cortez, 1989, P. 104). Assinale a alternativa correta. 

A. Na perspectiva marxista, quando se fala no objeto do Serviço Social, estamos nos referindo também 
ao sujeito  que se  constrói  historicamente. A abordagem metodológica,  neste  caso,  diz  respeito  à 
relação sujeito/objeto. 

B. Na perspectiva marxista, quando se fala no objeto do Serviço Social, estamos nos referindo também 
ao sujeito que se constrói historicamente, dependendo da forma como o assistente social interpreta a 
realidade  social.  A abordagem metodológica,  neste  caso  é  relativa  à  concepção  que  se  tem de 
sujeito/objeto. 

C. Na perspectiva marxista, quando se fala no objeto do Serviço Social, estamos nos referindo também 
ao sujeito que nem sempre se constrói historicamente. A abordagem metodológica, neste caso, diz 
respeito à relação sujeito/objeto. 

D. Na perspectiva marxista, quando se fala no objeto do Serviço Social, não estamos nos referindo ao 
sujeito que se constrói historicamente. A abordagem metodológica vai depender das teorias que vão 
dar base à leitura da realidade social. 

E. Na perspectiva marxista, quando se fala no objeto do Serviço Social, estamos nos referindo ao objeto 
exclusivamente, pois o mesmo se constrói historicamente. A abordagem metodológica, nem sempre 
diz respeito à relação sujeito/objeto. 

27. Política Social: Assistência Social (lei 8742/93). Assinale a alternativa correta.

A. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais,  realizada através de ações setorializadas de iniciativa 
pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas dos cidadãos em geral.

B. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever da sociedade, é Política de Seguridade Social 
não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações 
de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas dos sujeitos 
sociais.

C. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social 



contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública, privada e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

D. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva,  realizada  através  de  um  conjunto  integrado  de  ações  de  iniciativa  privada  e  da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

E. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

28. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 -Estatuto da criança e do adolescente- ECA.  Assinale a 
alternativa correta.

A. Art.  4º É dever da família, da sociedade,  do poder público assegurar,  com absoluta prioridade, a 
efetivação  dos  direitos  referentes  à  saúde,  à  alimentação,  à  educação,  ao  esporte,  ao  lazer,  à 
profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e 
comunitária. 

B. Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade.

C. Art.  4º É dever da família, da comunidade,  da sociedade em geral e do poder público e privado 
assegurar,  com  absoluta  prioridade,à  alimentação,  à  educação,  ao  esporte,  ao  lazer,  à 
profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e 
comunitária. 

D. Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária. 

E. Art.  4º  É dever  da família,  da comunidade,  da sociedade e comunidade assegurar,  com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária. 

29.  No  documento:  Parâmetros  para  atuação  de  assistentes  sociais  e  psicólogos(as)  na  Política  de 
Assistência Social (Conselho Federal de Serviço Social, 2007). Assinale a alternativa correta.

A. As atribuições e competências dos (as) profissionais de Serviço Social, sejam aquelas realizadas na 
política de Assistência Social ou em outro espaço sócio-ocupacional, são orientadas e norteadas por 
direitos  e  deveres  constantes  no  Código  de  Ética  Profissional  e  na  Lei  de  Regulamentação  da 
Profissão,  que  devem ser  observados  e  respeitados,  tanto  pelos  (as)  profissionais,  quanto  pelas 
instituições empregadoras.

B. As atribuições e competências dos(as) profissionais de Serviço Social, exclusivamente na política de 
Assistência Social, são orientadas e norteadas por direitos e deveres constantes no Código de Ética 
Profissional e na Lei de Regulamentação da Profissão, que devem ser observados e respeitados, tanto 
pelos(as) profissionais, quanto pelas instituições empregadoras.

C. As atribuições e competências dos (as) profissionais de Serviço Social, sejam aquelas realizadas na 
política de Assistência Social ou em outro espaço sócio-ocupacional, são orientadas e norteadas por 
direitos e deveres constantes no Código de Ética Profissional , que deve ser observado e respeitado 
pelas instituições empregadoras.

D. As atribuições e competências dos (as) profissionais de Serviço Social  na política de Assistência 
Social, são orientadas e norteadas por direitos e deveres constantes na Lei de Regulamentação da 
Profissão, que deve ser observado e respeitado pelos(as) profissionais.

E. As  atribuições  dos  profissionais  de  Serviço  Social,  sejam  aquelas  realizadas  na  política  de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 8.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 8.069-1990?OpenDocument


Assistência  Social  ou  em  outro  espaço  sócio-ocupacional,  são  orientadas  exclusivamente  pela 
formação específica em Serviço Social, e devem ser necessariamente observados e respeitados, tanto 
pelos(as) profissionais, quanto pelas instituições empregadoras.

30. LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 – Estatuto do Idoso. Assinale a alternativa correta.

A. Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 
dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos 
na Constituição e nas leis.

B. Art.  10. É obrigação do Estado e da sociedade,  assegurar à pessoa idosa com 60 anos e mais a 
liberdade de ir e vir, o respeito e a dignidade, como sujeito de direitos civis, políticos, individuais e 
sociais, garantidos na Constituição e nas leis.

C. Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 
dignidade, como pessoa humana.

D. Art. 10. É obrigação do Estado assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como 
pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais.

E. Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa o respeito e a dignidade, 
como  pessoa  humana  e  sujeito  de  direitos  civis,  políticos,coletivos  e  sociais,  garantidos  na 
Constituição Federal de 1988.

31. Assinale  a  alternativa  correta  quanto  aos objetivos  do  Programa  de  Atenção  Integral  à  Família 
(PAIF/Assistência Social).

A. Contribuir  para  a  prevenção  e  o  enfrentamento  de  situações  de  vulnerabilidade  e  risco  social; 
Fortalecer os vínculos familiares e comunitários; Promover aquisições sociais e materiais às famílias, 
com o objetivo de fortalecer o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades. 

B. Contribuir  para  o  enfrentamento  de  situações  de  vulnerabilidade  e  risco  social,  promovendo 
aquisições sociais e materiais às famílias e comunidades.

C. Promover aquisições sociais e materiais às famílias.

D. Contribuir para a prevenção e o enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco social

E. Fortalecer o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades. 

32. No exercício profissional do assistente social, a  LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989. 
Assinale a alternativa correta.
A. Dispõe sobre o apoio irrestrito  às pessoas  portadoras de deficiência  física,  sua integração social, 

sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui 
a  tutela  jurisdicional  de  interesses  coletivos  ou  difusos  dessas  pessoas,  disciplina  a  atuação  do 
Ministério Público, define crimes, e dá outras providências.

B. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência mental, institui a tutela jurisdicional de 
interesses coletivos ou difusos dessas pessoas,  disciplina a atuação do Ministério Público,  define 
crimes, e dá outras providências.

C. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiências múltiplas, sua integração social, sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá 
outras providências.

D. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiências gerais,  sua integração social,  sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, orientando e 
controlando a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências.

E. Dispõe  sobre  o  apoio  às  pessoas  portadoras  de  deficiência,  sua  integração  social,  sobre  a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas,  disciplina a atuação do Ministério 



Público, define crimes, e dá outras providências.

33. Implementação da Lei 10.216 e a Política Nacional de Saúde Mental: cenário atual e perspectivas 2009 
(fonte:  http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/apres_saudemental_151008.pdf  ).  Assinale  a 
alternativa correta quanto aos principais aspectos da Lei 10.216/01.

A. Reorientação do modelo assistencial;  Direitos dos usuários:  melhor tratamento (preferencialmente 
em serviços comunitários de saúde mental), inserção na comunidade, informação sobre o tratamento 
(os menos invasivos) – direito a cuidados integrais; Responsabilidade do estado para desenvolver 
políticas  públicas  para esta  população;  Internação como último recurso terapêutico;  Proibição de 
internações em instituições asilares; Políticas específicas para pacientes longamente internados.

B. Inserção na comunidade, informação sobre o tratamento.

C. Direito a cuidados integrais.

D. Direitos  dos  usuários:  melhor  tratamento  (preferencialmente  em serviços  comunitários  de  saúde 
mental), inserção na comunidade, informação sobre o tratamento. 

E. Políticas específicas para pacientes longamente internados.

34. Em seu exercício profissional, o assistente social trabalha em escolas. Assinale a alternativa correta do 
seguinte  documento:  Serviço  Social  na  Educação.  Parecer  Jurídico  23/00  de  22  de  outubro  de  2000 
(Conselho Federal de Serviço Social , 2000, p.13). Constitui-se atribuições do profissional Assistente Social 
na Educação:

A. * pesquisa de natureza sócio-econômica e familiar para caracterização da população escolar; 
* elaboração e execução de programas de orientação sócio-familiar visando prevenir a evasão escolar 
e melhorar o desempenho e rendimento do aluno e sua formação para o exercício de cidadania;
*  participação,  em  equipe  multidisciplinar,  da  elaboração  de  programas  que  visem  prevenir  a 
violência;  o  uso  de  drogas  e  o  alcoolismo,  bem  como  que  visem  prestar  esclarecimentos  e 
informações sobre doenças infecto-contagiosa e demais questões de saúde pública;
* articulação com instituições públicas, privadas, assistenciais e organizações comunitárias locais, 
com vistas ao encaminhamento de pais e alunos para atendimento de suas necessidades;
*realização de visitas sociais com o objetivo de ampliar o conhecimento acerca da realidade sócio-
familiar do aluno, de forma a possibilitar assisti-lo e encaminhá-lo adequadamente;
* elaboração e desenvolvimento de programas específicos nas escolas onde existam classes especiais;
*empreender e executar as demais atividades pertinentes ao Serviço Social, previstas pelos artigos 4º 
e 5º da Lei 8662/93. 

B. pesquisa de natureza sócio-econômica e familiar para caracterização da população escolar. 

C. participação, em equipe multidisciplinar, da elaboração de programas que visem prevenir a violência; 
o  uso de drogas  e  o  alcoolismo,  bem como, visem prestar  esclarecimentos  e  informações sobre 
doenças infecto-contagiosa e demais questões de saúde pública.

D. Controle de presença para fins do Bolsa Família, exclusivamente.

E. Trabalho co pessoas portadoras de doenças mentais,  elaboração e desenvolvimento de programas 
específicos nas escolas onde existam classes especiais.

35.  O  caráter  educativo  da  orientação  e  do  acompanhamento  de  indivíduos,  grupos  e  famílias 
(Fonte::Mioto, Regina Célia. In: Serviço Social: Direitos Sociais e competências profissionais. Ed. Cortez, 
São Paulo, 2009. p. 501). Assinale a alternativa correta. 

A. Iamamoto e Carvalho já afirmavam que: [...] a existência de uma relação singular no contato direto 
com os  usuários  -  'os  clientes'  -  o  que reforça  um certo  espaço para  atuação  técnica,  abrindo a 
possibilidade de se reorientar a forma de intervenção, conforme a maneira de se interpretar o papel 
profissional. A isso acresce outro traço peculiar ao Serviço Social: a indefinição ou fluidez do 'que é' 
ou 'do que faz' o Serviço Social, abrindo ao assistente social a possibilidade de apresentar propostas 
de trabalho que ultrapassem meramente  a demanda institucional.  Tal  característica apreendida às 



vezes como estigma profissional,  pode ser reorientada no sentido de ampliação de seu campo de 
autonomia,  de  acordo  com  a  concepção  social  do  agente  sobre  a  prática.  (lAMAMOTO; 
CARVALHO,1982, p. 80-81).

B. Iamamoto e Carvalho já afirmavam que: [...] a existência de uma relação singular no contato direto 
com os  usuários  -  'os  clientes'  -  o  que reforça  um certo  espaço para  atuação  técnica,  abrindo a 
possibilidade de se reorientar a forma de intervenção, conforme a maneira de se interpretar o papel 
profissional. A isso acresce outro traço peculiar ao Serviço Social: a indefinição ou fluidez do 'que é' 
ou 'do que faz' o Serviço Social, abrindo ao assistente social a possibilidade de apresentar propostas 
de trabalho que ultrapassem meramente a demanda institucional.(IAMAMOTO; CARVALHO,1982, 
p. 80-81).

C. Iamamoto e Carvalho já afirmavam que: [...] a existência de uma relação singular no contato direto 
com os usuários - o que reforça um certo espaço para atuação técnica, abrindo a possibilidade de se 
reorientar a forma de intervenção profissional de toda a população.

D. Iamamoto e Carvalho já afirmavam que: [...] a existência de uma relação singular no contato direto 
com os  usuários  -  'os  clientes'  -  o  que reforça  um certo  espaço para  atuação  técnica,  abrindo a 
possibilidade de se reorientar a forma de intervenção junto aos usuários e a população migrante.

E. Iamamoto e Carvalho já afirmavam que: [...] a existência de uma relação singular no contato direto 
com os  usuários  -  'os  clientes'  -  o  que reforça  um certo  espaço para  atuação  técnica,  abrindo a 
possibilidade  de  se  reorientar  a  forma  de  intervenção  e  articulação  interdisplinar  com  outras 
profissões.

36. Orientação para indivíduos, grupos e famílias: “Considera-se que a orientação e o acompanhamento 
tradicionalmente  vinculados  ao  atendimento  de  demandas  singulares  configuram-se  como  ações 
socioeducativas.”
(Fonte::Mioto, Regina Célia. In: Serviço Social: Direitos Sociais e competências profissionais. Ed. Cortez, 
São Paulo, 2009. p. 501) Assinale a alternativa correta.

A. No Serviço Social, particularmente os processos socioassistenciais tornam-se um terreno fértil para a 
retomada de ações profissionais com características de “ajuda psicossocial individualizada”. Essas 
aparecem metamorfoseadas na “adequação de posturas pedagógicas para o atendimento individual” 
(MIOTO apud ABREU, 2004, p. 47; p. 64).

B. No Serviço Social, os processos socioassistenciais tornam-se uma oportunidade para a retomada de 
ações  profissionais  com  características  de  “ajuda  psicossocial  individualizada”.  (MIOTO  apud 
ABREU, 2004, p. 47; p. 64).

C. No  Serviço  Social,  a  “adequação  de  posturas  pedagógicas  subalternizantes  às  necessidades  e 
demandas constituem uma realidade nacional“ (MIOTO apud ABREU, 2004, p. 47; p. 64).

D. No  Serviço  Social,  “a  ajuda”  aparece  metamorfoseada  na  “adequação  de  posturas  pedagógicas 
subalternizantes“ (MIOTO apud ABREU, 2004, p. 47; p. 64).

E. No Serviço Social, particularmente os processos socioassistenciais tornam-se um terreno fértil para a 
retomada de ações profissionais com características de “ajuda psicossocial individualizada“. Essas 
aparecem metamorfoseadas na “adequação de posturas pedagógicas subalternizantes às necessidades 
e demandas colocadas pela intensificação da exploração, do envolvimento produtivo do trabalhador e 
do controle persuasivo do trabalho pelo capital“ (MIOTO apud ABREU, 2004, p. 47; p. 64).

37. Serviço Social, trabalho profissional e transformações recentes nas esferas estatal e societária. (Fonte: 
RAICHELIS, Raquel  In: Serviço Social:  Direitos Sociais e competências profissionais. Ed. Cortez, São 
Paulo, 2009. p. 386-387). Assinale a alternativa correta.

A. A participação dos assistentes sociais no poder legislativo ainda não é uma realidade nacional

B. A participação dos assistentes sociais no poder legislativo, embora ainda restrita, tem se colocado 
como  possibilidade  para  um  número  crescente  de  profissionais  que  veem  no  parlamento,  nas 
diferentes  esferas  de  poder,  uma  possibilidade,  embora  limitada,  de  avançar  nas  lutas  sociais  e 
inscrever na legislação os direitos sociais das classes subalternas. Nesse sentido, inúmeros projetos e 



leis têm sido formulados por assistentes sociais atuantes nos parlamentos municipais,  estaduais e 
federal, revelando que o compromisso ético-político da profissão pode e deve manifestar-se em todos 
os espaços em que for possível tensionar e politizar a luta pela universalização dos direitos.

C. A participação dos assistentes sociais no poder legislativo é possibilidade para um número crescente 
de profissionais.

D. A participação dos assistentes sociais no poder legislativo não é demanda recente.

E. A participação dos assistentes sociais no poder legislativo é necessária no futuro.

38. Desafios da interlocução pública do Serviço Social. (Fonte: RAICHELIS, Raquel in: Serviço Social: 
Direitos Sociais e competências profissionais. Ed. Cortez, São Paulo, 2009. p.387). Assinale a alternativa 
correta.

A. Um primeiro aspecto de ordem geral é a constatação de certa perplexidade dos assistentes sociais 
diante das mudanças societárias  em curso,  quando presenciam que temas tradicionais  ao Serviço 
Social já não lhe dizem respeito, exclusivamente.

B. Um primeiro aspecto de ordem geral é a constatação de que o Serviço Social não se apresenta em sua 
forma de ser tradicionalmente.

C. Um primeiro aspecto de ordem geral é a constatação de certa perplexidade dos assistentes sociais 
diante das mudanças societárias  em curso,  quando presenciam que temas tradicionais  ao Serviço 
Social já não correspondem à sua formação atual. 

D. Um primeiro aspecto de ordem geral é a constatação de certa perplexidade dos assistentes sociais 
diante das mudanças societárias  em curso,  quando presenciam que temas tradicionais  ao Serviço 
Social, que sempre foram tratados no âmbito interno da profissão, agora se tornam públicos, ganham 
visibilidade e novos interlocutores na cena pública.  É cada vez maior  a multiplicidade de novos 
atores sociais: governantes, empresários, ONG's, entidades sociais - que falam de temáticas como 
pobreza, exclusão social, cidadania, e que hoje ganham enorme visibilidade na mídia e na grande 
imprensa,  passando  a  disputar  poder  de  vocalização  nos  fóruns  e  espaços  públicos  de  debate  e 
deliberação de políticas e programas sociais.

E. Um  primeiro  aspecto  de  ordem  geral  é  a  adesão  dos  assistentes  sociais  diante  das  mudanças 
societárias em curso, quando presenciam que temas tradicionais ao Serviço Social demandam novas 
práticas.

39. O Método de Marx e a Pesquisa em Serviço Social. Fonte:Netto, José Paulo. ln: Serviço Social: Direitos 
Sociais e competências profissionais. Ed. Cortez, São Paulo, 2009. p.695). Assinale a alternativa correta.

A. “Ao profissional cabe apropriar-se os problemas específicos com os quais se ocupa. É necessário 
dominar  a  bibliografia  teórica,  a  documentação  legal,  a  sistematização  de  experiências,  as 
modalidades das intervenções institucionais e instituintes.”

B. “Ao  profissional  cabe  apropriar-se  criticamente do  conhecimento  existente  sobre  o  problema 
específico  com o  qual  se  ocupa.  É  necessário  dominar  a  bibliografia  teórica  (em suas  diversas 
tendências  e correntes,  as  suas  principais  polêmicas),  a  documentação legal,  a  sistematização de 
experiências, as modalidades das intervenções institucionais e instituintes, as formas e organizações 
de controle social, o papel e o interesse dos usuários e dos sujeitos coletivos envolvidos etc. Também 
é importante, neste passo, ampliar o conhecimento sobre a instituição / organização na qual o próprio 
profissional se insere”.

C. “Ao profissional cabe apropriar-se criticamente do conhecimento das modalidades das intervenções 
institucionais e instituintes, as formas e organizações de controle social, o papel e o interesse dos 
usuários  e  dos  sujeitos  coletivos  envolvidos  etc.  Também é  importante,  neste  passo,  ampliar  o 
conhecimento sobre a instituição / organização na qual o próprio profissional se insere”.

D. “Ao profissional cabe apropriar-se da bibliografia em suas diversas tendências e correntes”

E. “Ao  profissional  cabe  apropriar-se  a  criticamente   do  conhecimento  existente  sobre  o  problema 
específico com o qual se ocupa.”



40.  Planejamento de Pesquisa  – A entrevista  com o sujeito da pesquisa.  (Fonte:  Cruz,  Jane Prates.  In: 
Revista da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social -ABEPSS. Temporalis 7, junho de 
2003, p. 137).

A. O respeito pelo direito do entrevistado de negar-se a responder,  deve ser sempre observado, bem 
como o cuidado com a utilização da linguagem, que deve ser simples, clara, objetiva para estabelecer 
uma  comunicação  efetiva.  Uma postura  compreensiva,  aberta  à  exposição  do  sujeito,  buscando 
direcionar o diálogo para os temas centrais orientados pelo formulário ou pelo roteiro norteador que 
contém as questões que se deseja conhecer,  sem, no entanto, limitar ou restringir  a expressão do 
entrevistado, é fundamental, como é pertinente uma postura atenta a significados atribuídos, devendo 
ser estimulados tanto o registro como a explicitação, de forma descritiva. 

B. O respeito pelo direito do entrevistado de negar-se a responder,  deve ser sempre observado, bem 
como o cuidado com a utilização da linguagem, que deve ser simples, clara, objetiva para estabelecer 
uma comunicação efetiva. 

C. O respeito pelo direito do entrevistado de negar-se a responder,  deve ser sempre observado, bem 
como  o  cuidado  com a  utilização  da  linguagem,  que  deve  ser  simples,  compreensiva,  aberta  à 
exposição do sujeito.. 

D. O respeito pelo direito do entrevistado de negar-se a responder, deve ser sempre observado.

E. O respeito pelo direito do entrevistado de negar-se a responder,  deve ser sempre observado, bem 
como o cuidado para não limitar a expressão do entrevistado.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

CONTADOR

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de  CONTADOR que é constituída de cinco 
matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos  Gerais,  Matemática, 
Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, respectivamente, 5, 3, 
4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está 
correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve 
conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o  leitor  não  precisa  saber  que  Band remete  à  Rede  Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e  objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal. Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 
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de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância  política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política,  deviam apenas cuidar do lar  e dos filhos.  A casa-grande era a residência  da família  do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma  vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 
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sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONTADOR
16.  A Contabilidade  Pública  brasileira,  segundo  a  Lei  4.320/64  utiliza-se  dos  seguintes  regimes  de 
escrituração:

A. Regime de caixa e de competência ou misto.

B. Regime de caixa e orçamentário. 

C. Regime de competência e orçamentário.

D. Regime jurídico único e orçamentário.

E. Regime econômico e de competência.

17. O controle nas entidades públicas compreende duas formas, o controle interno e o controle externo. 
Nesse contexto, no âmbito municipal, o controle externo é exercido

A. pelo prefeito Municipal, pela promotoria, pelo TCE/TCM e pelo governo do Estado.

B. pela câmara municipal, o TCE e/ou TCM, pela sociedade e pela promotoria pública.

C. pela Câmara Municipal, pelo presidente da república, pelo TCE/TCM e pelo governador.

D. pelo governador, pelo TCU, pela promotoria e pela câmara municipal.

E. pelo TCU, pelo TCE e/ou TCM, pela promotoria e pelo executivo.

18. Ao final do período, o sistema orçamentário apresenta resultados comparativos entre

A. a previsão da despesa orçamentária e a fixação da receita orçamentária.

B. a previsão e execução da despesa extra-orçamentária e as respectivas receitas extra-orçamentárias.

C. a receita de capital e despesa orçada.

D. a previsão e a execução da receita orçamentária e a fixação e a execução da despesa orçamentária.

E. a previsão das despesas de custeio e a fixação das receitas de capital. 

19. O resultado orçamentário ocorrido no exercício financeiro pode ser assim classificado:

A. Receita  orçamentária  =  despesa  orçamentária  =  resultado  nulo;  receita  orçamentária  <  despesa 
orçamentária  =  superávit  orçamentário;  receita  orçamentária  >  despesa  orçamentária  =  déficit 
orçamentário.

B. Receita orçamentária = despesa orçamentária = resultado positivo; receita orçamentária < despesa 
orçamentária  =  superávit  orçamentário;  receita  orçamentária  #  despesa  orçamentária  =  balanço 
orçamentário.

C. Receita  orçamentária  =  despesa  orçamentária  =  resultado  nulo;  receita  orçamentária  >  despesa 
orçamentária  =  superávit  orçamentário;  receita  orçamentária  <  despesa  orçamentária  =  déficit 
orçamentário.

D. Receita orçamentária = despesa orçamentária = resultado negativo; receita orçamentária > despesa 
orçamentária  =  superávit  orçamentário;  receita  orçamentária  <  despesa  orçamentária  =  déficit 
orçamentário.

E. Receita  orçamentária  #  despesa  orçamentária  =  resultado  nulo;  receita  orçamentária  >  despesa 
orçamentária  =  superávit  orçamentário;  receita  orçamentária  <  despesa  orçamentária  =  déficit 
orçamentário.



20. De acordo com a Lei nº 4.320/64, a Contabilidade Pública alcança seus objetivos utilizando-se dos 
seguintes sistemas:

A. Sistema de contas a receber, sistema de contas a pagar, sistema de fluxo de caixa e sistema contábil. 

B. Sistema patrimonial, sistema contábil, sistema de contas a pagar e sistema de compensação.

C. Sistema patrimonial, sistema financeiro, sistema de restos a pagar e sistema de compensação.

D. Sistema de compensação, sistema de fluxo de caixa, sistema financeiro e sistema contábil.

E. Sistema orçamentário, sistema financeiro, sistema patrimonial e sistema de compensação.

21. A Constituição Federal de 1988 no art. 165 § 3º criou e a LRF e a Portaria 560 regulamentaram o 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO). Assim, compõem esse relatório: 

A. Os anexos I a XVII.

B. Somente os anexos I, II, III, IV e V.

C. Os anexos I a III, V a X e os anexos XIV e XV.

D. O balanço orçamentário, Demonstrativo da receita corrente líquida e o Demonstrativo do resultado 
nominal.

E. O demonstrativo da receita de impostos e das despesas com saúde.

22. A LRF no Art.  54 determina que o titular dos poderes e órgãos públicos publique ao final de cada 
quadrimestre o Relatório de Gestão Fiscal (RGF). Para a elaboração do RGF, o contador público utilizará 
dos seguintes demonstrativos: 

A. Demonstrativo contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial.

B. Anexos I, II, III, V e VIII.

C. Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.

D. Anexos I a VI.

E. Demonstrativo financeiro, contábil, patrimonial e de gestão.

23. O Orçamento público no Brasil é regido

A. pela LDO, LO, Plano Plurianual e pela Constituição Federal de 1988.

B. pela Constituição Federal de 1988, pela Lei 4.320/64, pela portaria 42, pela LRF e pela portaria 163.  

C. pela Constituição Federal de 1988, pela Lei 4.320/64, pela portaria 142, pela LRF e pela portaria 16.

D. pela Constituição Federal de 1988, pela Lei 6.404/76, pela portaria 4320, pela LRF e pela portaria 63.

E. pela Constituição Federal de 1964, pela Lei 4.320/76, pela portaria 42, pela LRF e pela portaria 163.

24. O orçamento público é uma Lei de iniciativa do Poder Executivo que estabelece as políticas públicas 
para o exercício a que se referir e terá como base

A. o Plano Plurianual  e a LDO e seu conteúdo básico será  a estimativa da receita   e  a fixação da 
despesa, e será aberto em forma de partidas dobradas em seu aspecto contábil.

B. o Plano Plurianual e a LDO e seu conteúdo básico será a fixação da receita e da despesa, e será 
aberto em forma de partidas dobradas em seu aspecto contábil.

C. o Plano Plurianual e a LDO e seu conteúdo básico será a estimativa da receita  e a previsão da 
despesa, e será aberto em forma de partidas dobradas em seu aspecto contábil.

D. o Plano Plurianual e a LDO e seu conteúdo básico será a estimativa da receita  e da despesa, e será 
aberto em forma de partidas dobradas em seu aspecto contábil.



E. o Plano Plurianual e a LRF e seu conteúdo básico será a estimativa da receita  e a fixação da despesa, 
e será aberto em forma de partidas dobradas em seu aspecto contábil.

25. Com a vigência da LRF, compete à LDO Municipal, dispor sobre o que rege o § 2º do art. 165 da 
Constituição Federal e ainda disporá sobre

A. o superávit financeiro; critérios e forma de limitação de empenho; normas relativas ao controle de 
custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos orçamentários; demais 
condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas.

B. o equilíbrio entre receitas e despesas; critérios e forma de limitação de empenho; normas relativas ao 
controle  de  custos  e  à  avaliação  dos  resultados  dos  programas  financiados  com  recursos 
orçamentários; demais condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e 
privadas.

C. o déficit  financeiro;  critérios  e forma de limitação de empenho; normas relativas  ao controle  de 
custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos orçamentários e extra-
orçamentários; demais condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e 
privadas.

D. o equilíbrio entre receitas e despesas; critérios e forma de execução de empenho; normas relativas ao 
controle  de  custos  e  à  avaliação  dos  resultados  dos  programas financiados  com recursos  extra-
orçamentários; demais condições e exigências para transferência de recursos a entidades privadas.

E. o  equilíbrio  entre  receitas  e  despesas;  critérios  e  forma  de  execução  dos  processos  licitatórios; 
normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com 
recursos externos; demais condições e exigências para transferência de recursos a entidades privadas.

26. A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

A. Orçamento programa, LDO, PPA e Orçamento Fiscal.

B. Orçamento Fiscal, PPA, Orçamento da seguridade  social e LDO.

C. Orçamento de investimento das empresas, PPA, LDO e Orçamento Fiscal.

D. Orçamento Fiscal, Orçamento de investimento das empresas e Orçamento  da seguridade social.

E. Orçamento Fiscal, Orçamento da seguridade social e PPA.

27. São princípios orçamentários gerais:

A. Da  unidade,  da  programação,  da  universalidade,  da  exclusividade,  da  anualidade,  da  clareza  do 
equilíbrio e da não-afetação da despesa. 

B. Da unidade, da programação, da entidade, da exclusividade, da continuidade, da clareza do equilíbrio 
e da não-afetação da receita.

C. Da prudência,  da  programação,  da  universalidade,  da  objetividade,  da  anualidade,  da  clareza  do 
equilíbrio e da não-afetação da receita.

D. Da consistência, da programação, da materialidade, da exclusividade, da anualidade, da clareza do 
equilíbrio e da não-afetação da receita.

E. Da  unidade,  da  programação,  da  universalidade,  da  exclusividade,  da  anualidade,  da  clareza  do 
equilíbrio e da não-afetação da receita.

28. Com base na lei 4.320/64, assinale a alternativa correta no que se refere às demonstrações contábeis.

A. O  balanço  orçamentário  demonstra  as  receitas  orçamentárias  previstas,  suas  execuções  e  suas 
diferenças, bem como as despesas orçamentárias fixadas, suas execuções e suas diferenças.

B. O balanço financeiro apresenta a receita e a despesa orçamentárias, bem como todos os recebimentos 
e pagamentos de natureza orça, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício em 



curso.

C. O balanço patrimonial demonstra o ativo financeiro e não financeiro e as contas de compensação.

D. A  demonstração  das  variações  patrimoniais  evidencia  as  variações  financeiras  de  origem 
orçamentária. 

E. A demonstração do resultado do exercício apresenta o resultado operacional do exercício.

29. Com base na Lei complementar 101/2000 (LRF), é correto afirmar que

A. dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os 
do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios contra as pessoas físicas.

B. dívida pública consolidada ou fundada: é montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações 
financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da 
realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses 

C. operação de crédito corresponde aos recursos oriundos da arrecadação do IOF

D. o refinanciamento  do principal  da  dívida  mobiliária  não excederá,  ao término  de cada  exercício 
financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas 
no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, deduzidas da atualização monetária.

E. também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo superior a doze 
meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

30. Compõem o conjunto de ferramentas da transparência buscada pela LRF:

A. Incentivo  à  participação  popular  e  realização  de  audiências  públicas,  durante  os  processos  de 
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

B. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, de informações pormenorizadas 
sobre a execução orçamentária e financeira, sempre nas câmaras municipais. 

C. Quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive 
referente a recursos extraordinários.

D. Quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades fiscalizadoras no decorrer da execução da 
despesa, no momento de sua fixação, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número 
do correspondente da rubrica, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica 
beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado.

E. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, por até dois anos após a 
sua  execução,  no  respectivo  Poder  Legislativo  para  consulta  e  apreciação  pelos  cidadãos  e 
instituições da sociedade.

31. O ciclo orçamentário é composto por 

A. elaboração, estudo e aprovação, execução e avaliação.

B. elaboração, discussão, análise, controle e execução. 

C. análise, síntese, controle, discussão e execução.

D. controle, avaliação, planejamento e execução. 

E. planejamento, análise, controle e execução.

32. São modalidades de licitação, segundo a Lei:

A. Concorrência, tomada de preços, menor preço, técnica e preço e concurso.

B. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. 

C. Tomada de preços, convite, concurso e leilão.



D. Pregão presencial, pregão eletrônico, tomada de preço e convite. 

E. Carta convite, pregão eletrônico, tomada de preço e leilão.

33. Na classificação de créditos adicionais, é correto afirmar que

A. os créditos especiais são aqueles destinados a cobrir despesas de exercícios anteriores.

B. os créditos extraordinários são os destinados a cobrir despesas normais com previsão insuficiente no 
orçamento. 

C. os créditos suplementares são destinados a reforço de dotação orçamentária já existente.

D. créditos suplementares não são considerados créditos adicionais.

E. créditos suplementares e especiais não necessitam de lei para sua autorização.

34. No entender de GOMES, Josir Simeone (1989:18), o controle possui cinco princípios:

A. Responsabilidade, evidência, uniformidade, comparação e utilidade.

B. Responsabilidade, continuidade, uniformidade, entidade e utilidade.

C. Continuidade, identidade, uniformidade, evidência e utilidade.

D. Evidência, competência, relevância, utilidade e comparabilidade

E. Uniformidade, identidade, competência, relevância e comparabilidade.

35. Com relação a estrutura da administração pública é correto afirmar que

A. as autarquias fazem parte da administração direta.

B. a administração indireta compreende os serviços integrados aos ministérios e secretarias de governo.

C. são exemplos de autarquias, o BACEN, o INMETRO, o TCU, a CGU e a SUSEP.

D. o Banco do Brasil, o BASA, a PETROBRAS e a CEF são consideradas Empresas Públicas.

E. empresas  públicas  são  entidades  dotadas  de  personalidade  jurídica  de  direito  privado,  com 
patrimônio próprio.

36. São características das fundações públicas:

A. São entidades da administração indireta,  personalidade jurídica de direito privado e patrimônio e 
recursos próprios.

B. São  entidades  da  administração  indireta,  personalidade  jurídica  de  direito  público  e  patrimônio 
próprio. 

C. São entidades da administração direta,  personalidade jurídica de direito público e criadas por lei 
específica.

D. São entidades da administração direta, personalidade jurídica de direito privado e capital exclusivo 
do Estado.

E. São  entidades  da  administração  indireta,  personalidade  de  direito  público,  sem fins  lucrativos  e 
administração particular.

37. De acordo com a Constituição Federal de 1988, os princípios da administração pública foram assim 
definidos: 

A. Continuidade, eficiência, eficácia, temporalidade e publicidade.

B. Moralidade, publicidade, entidade, impessoalidade, e eficiência.

C. Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade.



D. Legalidade, continuidade, relevância, moralidade e eficiência.

E. Continuidade, publicidade, igualdade, moralidade e eficácia.

38. O sistema de controle é uma das funções fundamentais contemplada pela Constituição de 1988. Esse 
controle definido pela Constituição deve estar a cargo

A. das Câmaras Municipais, Ministério Público e prefeitura municipal.

B. pelo Poder executivo, Legislativo e Judiciário.

C. pela população, Ministério Público, pelo Governador e pela Presidência da República

D. pelos TCEs, TCU, pelo poder legislativo e internamente pelo sistema de controle interno.

E. pelo Ministério Público, Poder Judiciário e Congresso Nacional.

39. O Sistema orçamentário municipal  deve obedecer aos seguintes preceitos constitucionais, de acordo 
com os Arts. 165 e 166 da CF:

A. Constituição Federal, Lei 4.320/64 e Lei de Responsabilidade fiscal.

B. Lei do plano plurianual, Lei de diretrizes orçamentárias e Lei do orçamento anual.

C. Lei de diretrizes orçamentárias, Lei de responsabilidade fiscal e Lei do orçamento anual.

D. Lei do orçamento anual, Lei de responsabilidade fiscal e plano plurianual.

E. Constituição Federal, Lei 5671/71 e Código Civil.

40. A dívida flutuante do ente público, segundo a Lei 4.320/64 compreende

A. os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os 
débitos da tesouraria.

B. os restos a pagar, o ativo financeiro, os serviços da dívida e os débitos da tesouraria.

C. os serviços da dívida, os depósitos, o passivo financeiro e os débitos da tesouraria.

D. os depósitos, os débitos da tesouraria, as contas de compensação e os restos a pagar.

E. o saldo patrimonial, os depósitos, os débitos da tesouraria e os restos a pagar.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

DENTISTA II

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de DENTISTA II que é constituída de cinco 
matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos  Gerais,  Matemática, 
Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, respectivamente, 5, 3, 
4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está 
correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve 
conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da sala  de provas  antes  das 10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o leitor  não precisa  saber  que  Band remete  à  Rede Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam  as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal.  Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 
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de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política, deviam apenas cuidar do lar e dos filhos. A casa-grande era a residência da família do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A  legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas  por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 
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sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente  os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes  aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: DENTISTA II
16. A antibioticoterapia profilática em Odontologia não está recomendada na seguinte situação clínica: 

A. Próteses de valvas cardíacas, incluindo as biopróteses heterólogas e homólogas.

B. Endocardite bacteriana prévia.

C. Defeito de septo atrial.

D. Prolapso de valva mitral com regurgitação valvar. 

E. Cardiomiopatia hipertrófica.

17. Os resíduos gerados nos serviços odontológicos causam risco à saúde pública e ocupacional equivalente 
aos resíduos dos demais estabelecimentos de saúde. Com relação a esses resíduos, marque a alternativa 
INCORRETA. 

A. Resíduos  biológicos  -  São  resíduos  com possível  presença  de  agentes  biológicos,  que  por  suas 
características podem apresentar risco de infecção.

B.
Os  resíduos  químicos  que  apresentam risco  à  saúde  ou  ao  meio  ambiente,  quando  não  forem 
submetidos  a  processo  de  reutilização,  recuperação  ou  reciclagem,  devem  ser  submetidos  a 
tratamento e disposição final específicos.

C.
Resíduos químicos – São resíduos que contêm substâncias químicas que podem apresentar risco à 
saúde  pública  ou  ao  meio  ambiente,  dependendo  de  suas  características  de  inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade e toxicidade.

D. Resíduos perfurocortantes - São todos os objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontos ou 
protuberâncias rígidas e agudas capazes de cortar ou perfurar.

E. Os resíduos no estado líquido devem ser encaminhados para disposição final em aterros.

18.  Considerando  o  processo  de  desinfecção  química  de  artigos  odontológicos,  qual  dos  agentes 
desinfetantes  citados  abaixo  deve  ser  aplicado  por  fricção  em três  etapas  intercaladas  pelo  tempo de 
secagem natural, totalizando 10 minutos:

A. Glutaraldeído a 2%.

B. Ácido peracético a 0,2%.

C. Hipoclorito de sódio a 1%.

D. Álcool 70%.

E. Clorexidina a 2%.

19. A pulpite aguda supurada diferencia-se clinicamente do abcesso periapical agudo pelo seguinte sintoma 
diferencial:

A. Dor Intensa.

B. Ausência de tumefação facial.

C. Dor contínua.

D. Sensibilidade à percussão.

E. Dor espontânea.



20. Doença periodontal que raramente ocorre em crianças na idade pré-escolar, tem prevalência aumentada 
a partir da idade escolar e torna-se significante a partir da adolescência. Alguns dos sinais característicos 
são: inversão da topografia da papila, presença de pseudomembrana sobreposta à gengiva, áreas de necrose. 
Marque a alternativa que melhor indica o nome dessa patologia.

A. Gengivite ulcerativa necrosante aguda.

B. Gengivoestomatite herpética aguda.

C. Hiperplasia gengival dilantínica.

D. Gengivite associada à respiração bucal.

E. Gengivite eruptiva.

21. A erupção dentária é mais precoce nas meninas do que nos meninos. De acordo Guedes-Pinto, 2003, a 
idade média  de erupção dentária  para as meninas  dos dentes incisivo central  inferior  e primeiro molar 
inferior é, respectivamente,

A. 5,0 a 5,5 anos e 5,0 a 5,9 anos.

B. 6,2 a 6,6 anos e 5,0 a 5,9 anos.

C. 5,6 a 6,0 anos e 5,6 a 6,6 anos.

D. 5,0 a 5,4 anos e 5,6 a 6,6 anos.

E. 6,2 a 6,6 anos e 5,0 a 5,9 anos.

22.  Marque  a  alternativa  que  contém  o  antibiótico  contra-indicado  durante  a  gestação  por  ser 
responsabilizado por deficiência na formação do esmalte dental, coloração anormal dos dentes, retardo do 
crescimento ósseo, hipoplasia genital, hipoplasia mandibular. Ainda de acordo com a FDA (Food and Drug 
Administration) é classificado como categoria de risco D para a indução de defeitos congênitos. 

A. Penicilina.

B. Azitromicina.

C. Clorexidina.

D. Tetraciclina.

E. Cefalosporina.

23.  Em pacientes  idosos,  os  dentes  apresentam condições  especiais  que  devem ser  observadas  para  o 
tratamento  odontológico.  Abaixo  estão  descrias  algumas  dessas  condições  especiais,  marque  aquela 
alternativa que NÃO representa essas condições.

A. Alterações de estrutura dentária (esmalte e dentina mais calcificados).

B. Exposição do cemento por retração gengival.

C. Condutos radiculares com volumes reduzidos.

D. Polpa dentária alterada com hipertrofia reticular.

E. Diminuição de circulação sanguínea e linfática na polpa dentária.

24. As resinas compostas de alta viscosidade, de acordo com Reis & Loguercio, 2007, são indicadas para

A. cavidades conservativas.

B. restaurações de dentes anteriores.

C. selamento de fissuras.

D. facetas estéticas.

E. restaurações de dentes posteriores.



25. Com relação à periocoronarite, marque a alternativa INCORRETA.

A. Ocorre com maior frequência na área maxilar de terceiro molar.

B. Quadro clínico caracterizado por lesão supurativa avermelhada, edemaciada. 

C. Pode irradiar dor para ouvido, garganta e assoalho da boca.

D. Paciente relata normalmente mau gosto bucal.

E. Paciente pode ter complicações como febre e mal-estar.

26. Com relação a condição patológica dens in dente, marque a alternativa INCORRETA.

A. Possivelmente causada por invaginação extra do epitélio interno do esmalte para o interior da coroa 
de um dente, antes de sua mineralização.

B. Ocorre durante a fase de morfodiferenciação do germe dentário.

C. De forma preventiva o dente deve ser restaurado preventivamente, devido à depressão formada na 
região palatina. 

D. Na  maioria  dos  casos  ocorre  no  interior  dos  primeiros  pré-molares  superiores  da  dentição 
permanente.

E. Tem como conseqüência a formação intracoronária de esmalte e dentina.

27. Patologia cuja primeira infecção raramente ocorre antes dos seis meses de vida, ocorrendo com maior 
freqüência no segundo ano de vida,  sendo rara após os cinco anos de idade. Aparece após período de 
incubação de 3 a 9 dias, quadro clínico inicia-se com mal estar geral, febre, irritabilidade, cefaléia, perda de 
apetite e linfadenopatia. Em seguida surgem manifestações bucais, quase sempre precedidas de inflamação 
gengival, representadas por formação de vesículas, especialmente nas gengivas, língua, palato e face interna 
do lábio. As vesículas se rompem dando lugar a ulcerações semelhantes a aftas vulgares, de fundo branco 
amarelado, sendo extremamente dolorosas. As lesões persistem de 6 a 16 dias e reparam sem formação de 
cicatriz. Marque a alternativa que contém a patologia descrita acima. 

A. Gengivoestomatite herpética primária.

B. Úlcera psicogênica.

C. Úlceras traumáticas.

D. Periadenite mucosa necrótica recorrente cicatrizante.

E. Mononucleose infecciosa.

28  Lesões semelhantes à leucoplasia, mas de ocorrência na pele e lábio inferior. Aparecem como placas 
ceratóticas na região exposta do lábio, principalmente em pacientes de pele clara e cuja ocupação natural os 
mantêm expostos às radiações do sol, vento e outros elementos naturais. Em certos indivíduos, regridem 
parcial ou totalmente, quando deixam de se expor por relativo tempo àqueles elementos naturais. Marque a 
alternativa que contém a patologia descrita acima. 

A. Candidíase crônica.

B. Queilite actínica.

C. Líquen plano.

D. Fibrose submucosa.

E. Eritroplasia.

29. Devido aos prováveis efeitos tóxicos do ácido acetilsalicílico, o acetaminofeno pode ser uma opção no 
tratamento da dor pós operatória  em Odontopediatria.  Marque a alternativa que contempla a posologia 
indicada em crianças para o grupo de analgésicos acetaminofeno, nome comercial Tylenol®.  



A. 20 mg por Kg/peso de 4 em 4 horas.

B. 20 mg por Kg/peso de 6 em 6 horas.

C. 10 mg por Kg/peso de 4 em 4 horas.

D. 25 mg por Kg/peso de 6 em 6 horas.

E. 10 mg por Kg/peso de 6 em 6 horas.

30.  Marque  a  alternativa  que  contempla  respectivamente  o  formato  e  a  espessura  preconizada  para  o 
término cervical, para preparos de coroa total metálica.  

A. Bisel e 1,0 mm.

B. Chanfro e 0,5 mm.

C. Ombro e 1,2 mm.

D. Degrau e 0,3 mm.

E. Bisel e 1,5 mm.

31.  Marque a alternativa que contém o procedimento indicado (solução desinfetante e tempo de imersão) 
para  a  desinfecção  de  moldes  odontológicos  em  pasta  de  óxido  de  zinco  e  eugenol  e  em  alginato, 
previamente a esses trabalhos serem enviados ao laboratório de prótese, respectivamente, 

A. glutaraldeído a 2% por 10 minutos e Glutaraldeído a 2% por 10 minutos.

B. hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos e Hipoclorito de sódio a 0,5% por 10 minutos.

C. glutaraldeído a 2% por 5 minutos e Hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos.

D. hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos e Glutaraldeído a 2% por 5 minutos.

E. glutaraldeído a 2% por 5 minutos e Hipoclorito de sódio a 10% por 10 minutos.

32. Para a confecção de prótese total um passo indispensável é a realização da moldagem funcional. Essa 
moldagem  é  realizada  com a  combinação  de  dois  materiais  de  moldagem.  Marque  a  alternativa  que 
contempla os materiais utilizados para a realização dessa moldagem. 

A. Cimento de ionômero de vidro e Pasta de óxido de zinco e eugenol.

B. Silicona de adição e Alginato.

C. Godiva e Pasta de óxido de zinco e eugenol.

D. Silicona de condensação e Alginato.

E. Pasta de óxido de zinco e eugenol e Silicona de adição.

33. Durante os passos clínicos de utilização dos sistemas adesivos convencionais, o procedimento que causa 
colapso das fibrilas de colágeno expostas pelo condicionamento ácido e que não deve ser realizado por 
tempo prolongado, pois, poderá causar danos pulpares, é:

A. Lavagem.

B. Secagem com jatos de ar.

C. Umedecimento da dentina com água.

D. Aplicação do sistema adesivo.

E. Fotoativação.

34.  Os cimentos de óxido de zinco e eugenol podem ser classificados com relação as suas indicações. 
Marque a alternativa correta com relação a essa classificação e a indicação dos cimentos de óxido de zinco 
e eugenol.



A. Classe I – indicado para o forramento; Classe III – indicado para a restauração definitiva de dentes.

B. Classe III – indicado para o selamento de fissuras; Classe I - indicado para o forramento.

C. Classe II – indicado para a cimentação provisória; Classe I – indicado para o selamento de fissuras.

D. Classe II- indicado para a cimentação definitiva; Classe III – indicado para restaurações provisórias e 
bases.

E. Classe  IV-  indicado  para  a  cimentação  definitiva;  Classe  II  –  indicado  para  o  selamento  de 
cicatrículas.

35.  Unidade pública de saúde destinada a realizar atenção contínua nas especialidades básicas, com uma 
equipe multiprofissional habilitada para desenvolver as atividades de promoção, proteção e recuperação, 
características do nível primário de atenção. Representa o primeiro contato da população com o serviço de 
saúde do município. Essa definição se refere à 

A. Centro Regional de Especialidades. 

B. Hospital Regional.

C. Pronto Atendimento Comunitário.

D. Unidade Básica de Saúde.

E. Unidade de Saúde da Família.

36.  O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica 
definida. As normas e diretrizes do programa de Agentes Comunitários de Saúde – P.A.C.S, estabelecem a 
relação  máxima  ACS  por  famílias.  Marque  a  alternativa  que  contempla  adequadamente  esse  número 
máximo de famílias, que são responsabilidade de um ACS. 

A. 150.

B. 100.

C. 200.

D. 250.

E. 50.

37.  De acordo com o Guia Prático do Programa Saúde da Família do Ministério da Saúde do Brasil, são 
atribuições do Atendente de Consultório Dentário, sob supervisão do Cirurgião-Dentista, realizar: 

A. Orientação de escovação.

B. Evidenciação de placa bacteriana.

C. Escovação supervisionada.

D. Aplicação tópica de flúor.

E. Orientação de utilização de fio dental.

38.  O processo de esterilização por meio de vapor saturado sob pressão é obtido com uso de autoclave. 
Marque a alternativa que contém uma condição adequada para realização do processo de esterilização. 

A. Exposição  por  20  minutos  a  uma  temperatura  de  112º.C  em  autoclaves  convencionais  (uma 
atmosfera de pressão).

B. Exposição  por  10  minutos  a  uma  temperatura  de  127º.C  em  autoclaves  convencionais  (uma 
atmosfera de pressão).

C. Exposição  por  15  minutos  a  uma  temperatura  de  132º.C  em  autoclaves  convencionais  (uma 
atmosfera de pressão).

D. Exposição por 04 minutos a uma temperatura de 125º.C em autoclaves de alto vácuo. 



E. Exposição  por  25  minutos  a  uma  temperatura  de  118º.C  em  autoclaves  convencionais  (uma 
atmosfera de pressão).

39. São considerados fatores de risco para o desenvolvimento de câncer bucal, EXCETO, 

A. tabagismo.

B. sexo Feminino.

C. exposição rotineira ao sol, sem proteção adequada.

D. portadores de Próteses mal ajustadas.

E. idade superior a 40 anos.

40. Com relação ao tratamento odontológico em gestantes marque a alternativa INCORRETA.  

A. Próteses adesivas diretas podem ser utilizadas.

B. Óxido nitroso deve ser utilizado com cautela no período gestacional, seu uso prolongado possibilita 
aborto espontâneo.

C. Pode  ocorrer  maior  mobilidade  dental  durante  o  período  gestacional,  devido  à  produção  de 
prostaglandina e progesterona.

D. O Aciclovir, anti-viral, indicado contra a maioria dos herpes vírus, é indicado para gestantes.

E. A dipirona,  por  períodos  curtos  e  em dose  medicamentosa,  não  tem contra-indicação  durante  a 
gestação.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL que 
é  constituída  de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos 
Gerais, Matemática, Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da sala  de provas  antes  das 10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o leitor  não precisa  saber  que  Band remete  à  Rede Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam  as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal.  Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 
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de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política, deviam apenas cuidar do lar e dos filhos. A casa-grande era a residência da família do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A  legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas  por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 
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sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente  os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes  aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL
16. No tratamento das deformidades dento-faciais, existe uma técnica cirúrgica que se aplica à mandíbula e 
é utilizada para seu recuo. A maior vantagem dessa técnica relaciona-se ao baixo risco de lesão do nervo 
alveolar inferior. Qual é o nome dessa técnica cirúrgica?

A. Osteotomia em “c”.

B. Osteotomia vertical do ramo.

C. Osteotomia sub-apical anterior.

D. Osteotomia sagital bilateral do ramo.

E. Osteotomia apical anterior.

17. Qual o tipo de intubação mais indicada para cirurgia ortognática de recuo mandibular?

A. Orotraqueal.

B. Submentual.

C. Nasotraqueal.

D. Traqueostomia. 

E. Intramuscular. 

18. Em relação ao tratamento das fraturas faciais, o sinal de Battle ou equimose retro-auricular sugere

A. fratura de assoalho orbital.

B. fratura da base do crânio.

C. fratura Condilar alta.

D. fratura tipo Le Fort I.

E. fratura impura de assoalho orbital.

19. O telecanto traumático esta relacionado com qual tipo de fratura?

A. Fratura tipo Le Fort I.

B. Fratura bilateral de côndilo mandibular.

C. Fratura nasoetimoideorbitario.

D. Fraturas envolvendo seio maxilar.

E. Fratura de corpo mandibular bilateral.

20. Na abordagem das fraturas faciais, o cirurgião tenta reconstruir a face baseado nos conceitos de que 
certas estruturas ósseas fornecem o suporte primário nos sentidos vertical e horizontal. São pilares ântero-
posteriores (horizontais) de sustentação da face EXCETO,

A. Frontal.

B. Mandibular.

C. Pterigo-maxilar.

D. Zigomático.



E. Maxilar.

21. As fraturas de maxila, classificadas como Le Fort I, Le Fort II e Le Fort III são também conhecidas 
respectivamente, como

A. maxilar transversa, disjunção craniofacial e fratura piramidal.

B. fratura piramidal, disjunção craniofacial e maxilar transversa.

C. fratura transversa, fratura piramidal e disjunção craniofacial.

D. disjunção craniofacial, fratura piramidal e maxilar transversa.

E. fratura piramidal, maxilar transversa e disjunção craniofacial.

22. Em qual dessas incidências radiográficas observa-se melhor as fraturas de côndilo e colo de côndilo?

A. Fronto-naso.

B. Mento-naso.

C. Hirtz.

D. Perfil.

E. Towne.

23. Assinale a alternativa correta.

A. A celulite se diferencia do abscesso pois apresenta limites difusos e o abscesso é bem delimitado.

B. A celulite tem grande presença de material purulento e o abscesso não contém material purulento.

C. O abscesso apresenta bactérias aeróbias e a celulite anaeróbias.

D. À palpação o Abscesso é uma massa endurecida enquanto a celulite apresenta-se como uma massa 
flutuante.

E. A celulite origina-se posteriormente a instalação de um abscesso.

24. Qual vasoconstritor é uma amina não simpaticomimética?

A. Adrenalina.

B. Noradrenalina.

C. Felipressina.

D. Levonordefrina.

E. Cloridrato de felinefrina.

25. Assinale a alternativa INCORRETA sobre taquifilaxia.

A. Taquifilaxia  e  conhecida  como  uma  tolerância  crescente  a  uma  droga  anestésica  administrada 
repetidas vezes.

B. A taquifilaxia  é  muito mais  provável  ocorrer  se  deixarmos  a função do nervo retornar  antes  da 
reinfiltracao, isto é, se o paciente referir dor.

C. A taquifilaxia  é  provavelmente  determinada  por alguns ou pela  totalidade  dos  seguintes  fatores: 
edema, hemorragia localizada, formação do coágulo, transudação, hipernatremia e diminuição do ph 
dos tecidos.

D. Na taquifilaxia a queda no ph dos tecidos é provocada pela injeção de anestésico local ácido.

E. Na taquifilaxia ocorre o aumento do debito cardíaco seguido de parada respiratória.



26. Sobre a inervação do primeiro molar superior, assinale a alternativa correta.

A. A raiz disto-vestibular é inervada pelo nervo alveolar superior médio.

B. A raiz palatina é inervada pelo nervo alveolar superior médio.

C. A raiz mésio-vestibular é inervada pelo nervo alveolar superior médio.

D. As raízes mésio-vestibular e palatina são inervadas pelo nervo alveolar superior médio.

E. As raízes disto-vestibular e palatina são inervadas pelo nervo alveolar superior médio.

27. São considerados inibidores seletivos da COX2:

A. Diclofenaco e Meloxicam.

B. Meloxicam e Nimesulida.

C. Nimesulida e Diclofenaco.

D. Ibuprofeno e Meloxicam.

E. Ibuprofeno e Diclofenco.

28. Qual a sequência correta de prioridades no atendimento inicial, segundo o Suporte Básico de Vida, ao 
paciente traumatizado? 

A. Manutenção de via aérea; ventilação; circulação; status neurológico; remoção das vestimentas do 
paciente.

B. Manutenção  de  via  aérea;  controle  de  hemorragia;  ventilação;  status  neurológico;  remoção  das 
vestimentas do paciente.

C. Ventilação, manutenção de via aérea; status neurológico; circulação, remoção das vestimentas.

D. Ventilação, manutenção de vias aéreas, status neurológicos; remoção das vestimentas, circulação.

E. Ventilação, manutenção de vias aéreas, status neurológicos; circulação; remoção das vestimentas.

29. Assinale a alternativa correta sobre a classificação de estado de saúde segundo a Associação Americana 
de Anestesiologista.

A. ASA V: Paciente com doença sistêmica grave com ameaça constante a vida.

B. ASA IV: Paciente com doença sistêmica grave, mas não incapacitante.

C. ASA III: Paciente com doença sistêmica grave, mas não incapacitante.

D. ASA III: Paciente com doença sistêmica leve.

E. ASA VI: Paciente moribundo, não se espera sobrevida sem cirurgia.

30. Segundo classificação de Pell e Gregory 1933, qual a correta classificação para 3° molares?

A. Classe I, II e III em relação ao plano oclusal. 

B. Classe A, B e C em relação ao ramo ascendente da mandíbula.

C. Classe I, II e III em relação ao ramo ascendente da mandíbula.

D. Classificou segundo a angulação em relação ao longo eixo do segundo molar.

E. Classe I, II e III em relação a curva de Spee.

31. Em um acesso de Risdon, qual a principal estrutura anatômica que não pode ser lesada?

A. Nervo auriculotemporal.

B. Nervo mentoniano.



C. Nervo mandibular.

D. Nervo marginal da mandíbula.

E. Nervo cervical superior.

32. Qual dos tumores não-odontogênicos, abaixo, não apresenta imagem radiográfica multilocular?

A. Fibroma ossificante.

B. Osteíte condensante.

C. Granuloma de células gigantes.

D. Hemangioma central.

E. Querubismo.

33. Em dentes que sofrem concussão, o tratamento local normalmente é feito por meio de

A. Esplintagem rígida por 7 dias.

B. Esplintagem semi-rigida por 15 dias.

C. Alívio oclusal sem esplintagem.

D. Tracionamento com aparelho ortodôntico.

E. Alívio oclusal com esplintagem.

34. A técnica anestésica de Vazirani-Akinosi

A. é uma técnica para a mandíbula com a boca fechada.

B. é um verdadeiro bloqueio do nervo mandibular, pois produz anestesia sensitiva em praticamente toda 
a distribuição do nervo.

C. é uma técnica extra-bucal para anestesia da maxila.

D. é uma técnica para a maxila com a máxima abertura bucal.

E. não é uma técnica anestésica para os maxilares.

35. A barra de Erich é usada na traumatologia maxilo facial em algumas situações, entre elas podemos citar:

A. Fixação intermaxilar.

B. Fixação permanente de fraturas de maxila.

C. Fixação permanente de fraturas da mandíbula.

D. Suspensão do arco zigomático ao osso frontal.

E. Fixação interna rígida de fraturas mandibulares.

36. Uma fratura do assoalho orbital poderá provocar lesão do nervo

A. infra-orbitário.

B. supra-orbitário.

C. oftálmico.

D. alveolar inferior.

E. metoniano.

37. Segundo Peterson (2000), em casos de reimplante dentário (dente imaturo), o período de estabilização 
deve ser, preferencialmente, de 



A. 6 meses.

B. 7 a 10 dias.

C. 3 a 4 semanas.

D. 2 a 4 meses.

E. 1 a 2 semanas.

38. Segundo a American Heart Association qual o antibiótico de escolha para profilaxina antibiótica para 
endocardite infecciosa em pacientes alérgicos a amoxicilina e com possibilidade de uso de medicação via 
oral? 

A. Ampicilina.

B. Clindamicina.

C. Cefazolina. 

D. Cefalotina.

E. Levofloxacina.

39. Sobre análise cefalométrica, norma lateral, assinale a alternativa correta.

A. O ângulo SNA tem como norma 72°.

B. O ângulo FMA mede a relação do plano oclusal da maxila com a base do crânio. 

C. O ângulo SNB representa a posição da mandíbula em relação a base do crânio. 

D. O ângulo Nasolabial em indivíduos adultos varia de 70 a 85.

E. A linha de Holdaway em indivíduos com perfil  harmonioso é traçada do ponto mais  anterior do 
mento mole, ponto mais anterior do lábio.

40. Segundo Malamed (2001) para a solução anestésica de Articaína a 4% com adrenalina 1:200.000 a dose 
máxima é de 7mg/kg;  com o máximo absoluto de 500mg. Pergunta-se:  Qual  a quantidade máxima de 
anestubes a ser aplicada em um paciente com 100 Kg?

A. 3,47.

B. 6,94.

C. 9,72.

D. 12,5.

E. 17,5.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

DENTISTA ENDODONTISTA

Observações
1.  CADERNO DE PROVAS: Este  caderno contém a  prova de  DENTISTA ENDODONTISTA que é 
constituída  de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos 
Gerais, Matemática, Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o  leitor  não  precisa  saber  que  Band remete  à  Rede  Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e  objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal. Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 
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de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância  política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política,  deviam apenas cuidar do lar  e dos filhos.  A casa-grande era a residência  da família  do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma  vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 
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sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: DENTISTA ENDODONTISTA
16. O termo complexo dentino-pulpar

A. não é tão utilizado atualmente devido às diferentes origens embrionárias desses dois tecidos.

B. é  o  mais  correto  a  ser  utilizado,  considerando  mesma  origem  embrionária  a  partir  do  saco 
pericoronário.

C. justifica-se  considerando que dentina  e  polpa são aspectos  diferentes  de um mesmo tecido,  pois 
ambos têm sua origem no folículo dental, mantendo entre si íntima relação histológica e fisiológica.

D. deve  ser  usado  com cautela,  pois  mesmo  sendo  de  mesma  origem embrionária  são  totalmente 
independentes  entre  si,  sendo  a  dentina  um perfeito  isolante  do  tecido  pulpar,  inclusive  contra 
agressões químicas e térmicas.

E. é usado devido a íntima relação histológica e fisiológica desses dois tecidos, embora tenham origem 
embrionária diferentes.

17. O incisivo lateral superior

A. na grande maioria dos casos apresenta dilaceração apical no sentido disto-palatino, necessitando de 
pré-curvatura  das  limas  de  aço  inoxidável  utilizadas  para  o  preparo  do  terço  apical,  visando  a 
manutenção da trajetória original do canal radicular.

B. em cerca de 50% dos casos apresenta uma curvatura distal no terço médio da raiz, justificando o 
grande cuidado durante o uso de Gates-Glidden no preparo dos terços cervical/médio.

C. na grande maioria dos casos apresenta dilaceração apical no sentido disto-vestibular, onde devemos 
usar limas de aço inoxidável menos calibrosas durante o preparo do batente apical, as quais adaptam-
se perfeitamente, não necessitando de maiores cuidados.

D. é um dos dentes de anatomia mais simples, com um índice de sucesso de tratamentos endodônticos 
mais  altos,  devido  à  conicidade  uniforme  de  sua  raiz,  sem  dilacerações  ou  achatamentos 
consideráveis.

E. é um dos dentes com anatomia mais simples, sendo raro bifurcações, achatamentos ou dilacerações 
apicais, possibilitando batentes apicais bastante amplos pela facilidade de acesso ao terço apical do 
canal radicular.

18.  O  comprimento  de  trabalho  normalmente  é  definido  a  1  mm aquém do  ápice  radiográfico.  Essa 
afirmação é

A. correta, considerando que o forame apical sempre coincide com o ápice anatômico mas o limite CDC 
encontra-se, em média, cerca de 0,75 mm do mesmo.

B. INCORRETA, pois 0,5 mm aquém do ápice radiográfico já é seguro, considerando que o forame 
apical normalmente coincide com o ápice anatômico, assim como o limite CDC.

C. correta,  pois  o  limite  CDC também encontra-se,  em média,  a  cerca  de  1  mm aquém do  ápice 
radiográfico e considerando que ápice radiográfico e anatômico sempre coincidem

D. correta, considerando que o campo de ação do endodontista é o canal dentinário e o forame apical 
não coincide com o ápice anatômico na grande maioria das vezes.

E. INCORRETA, considerando que o forame apical normalmente se abre a cerca de 1 mm aquém do 
ápice radiográfico e o limite CDC a 0,5 mm, sendo mais seguro o comprimento de trabalho a 2 mm 
aquém do ápice radiográfico.



19. O teste de sensibilidade pulpar ao frio

A. é muito simples e eficaz, sendo conclusivo por si só no diagnóstico de necroses pulpares.

B. é um método de diagnóstico auxiliar, devendo ser interpretado com cautela, pois, resultados falso-
negativos podem ocorrer, como em dentes traumatizados.

C. trata-se de um teste  em desuso,  pois,  sabe-se hoje que a dentina age como um perfeito isolante 
térmico, protegendo o tecido pulpar.

D. é imprescindível para o diagnóstico de pericementites causadas por super aquecimento da estrutura 
dental durante preparos cavitários.

E. quando realizado com spray de gases refrigerantes é totalmente confiável,  por manter uma baixa 
temperatura por mais tempo.

20. A pulpotomia é um tratamento conservador. Em dentes permanentes, o sucesso está relacionado

A. ao correto corte da polpa coronária em nível de embocadura dos canais e correta fixação da polpa 
radicular com uso de formocresol.

B. à presença de polpa radicular consistente mas sem sangramento, o qual pode prejudicar a ação do 
óxido de zinco, usado para estimular a formação da ponte de dentina.

C. ao  uso  correto  de  curativo  de  paramonoclorofenol  na  1a  sessão,  condicionando  o  tecido  pulpar 
radicular para receber o capeamento com hidróxido de cálcio.

D. à normalidade dos tecidos periapicais, que irão induzir o selamento biológico pela da formação de 
um tecido cementóide, estimulados pelo hidróxido de cálcio.

E. à presença de polpa radicular consistente, apresentando sangramento vermelho vivo após remoção da 
polpa coronária, indicando grande chance de resposta favorável à aplicação de hidróxido de cálcio 
sobre a mesma.

21. São características clínicas comuns à pulpite irreversível:

A. Dor espontânea, pulsátil, exacerbada quando o paciente está em decúbito, não cessando com uso de 
analgésicos.

B. Dor provocada, exacerbada pelo frio, mas que cessa com ingestão de antinflamatórios.

C. Dor provocada, pulsátil, que cessa quando o paciente está em decúbito.

D. Ausência de dor, devido à desorganização do tecido pulpar, normalmente com presença de fístula.

E. Dor espontânea,  pulsátil,  exacerbada quando o paciente  está  em decúbito,  cessando sempre  com 
ingestão de analgésicos.

22.  O  abscesso  dentoalveolar  agudo,  apresenta,  clinicamente,  as  seguintes  fases  de  acordo  com  sua 
evolução:

A. Fase reversível ou apical, caracterizada por ligeira extrusão dental, e fase irreversível ou submucoso, 
caracterizado pela presença de edema mole.

B. Fase  evoluída  ou  apical,  caracterizada  pela  sensação  de  extrusão  dental,  fase  em evolução  ou 
submucosa,  caracterizada  pelo  edema  mole  e  fase  evoluída  ou  subperiostal,  caracterizada  pela 
presença de fístula.

C. Fase intrínseca, caracterizado pelo abscesso localizado na região periapical, e fase extrínseca, quando 
a coleção purulenta atinge a região subperiostal.

D. Fase inicial ou apical,  caracterizada por dor espontânea exacerbada ao frio, fase em evolução ou 
submucosa,  caracterizada  pelo  edema  duro  e  fase  evoluída  ou  supra-óssea,  caracterizada  pela 
presença de fístula.

E. Fase  inicial  ou  apical,  caracterizada  pela  sensação  de  “dente  crescido”,  fase  em  evolução  ou 
subperiostal, caracterizada pelo edema duro e fase evoluída ou submucosa, caracterizada pelo edema 



mole.

23. A abertura coronária em um dente incisivo central inferior:

A. Deve ter sempre formato triangular, com base voltada para cervical, facilitando a localização de uma 
possível bifurcação do canal radicular, freqüente nesse grupo dental pelo achatamento mesio-distal da 
raiz.

B. Deve ser estendida no sentido mésio distal quando suspeitar-se de uma possível bifurcação do canal 
radicular, evento raro nesse grupo dental.

C. Deve  ser  complementada pelo  desgaste  compensatório,  pois,  essa  remoção  do  ombro dentinário 
lingual é importante para a localização de uma possível bifurcação do canal radicular, freqüente nesse 
grupo dental pelo achatamento mesio-distal da raiz.

D. Devido à alta frequência de bifurcações do canal radicular, pelo achatamento mesio-distal comum 
nesses grupo dental, formas de conveniência devem ser realizadas, dando-se expulsividade às paredes 
proximais.

E. Deve  ser  complementada  pelo  desgaste  compensatório,  pois  essa  remoção  do  ombro  dentinário 
vestibular é importante para a localização de uma possível bifurcação do canal radicular, evento raro 
nesse grupo dental pelo achatamento vestíbulo-lingual da raiz.

24. Em casos de necrose pulpar

A. é indicado tratamento em sessão única para evitar-se contaminação entre sessões.

B. é indicado uso de clorexidina, devido sua alta capacidade de dissolução de tecidos necrosados.

C. é indicado um preparo biomecânico coroa-ápice para esvaziamento progressivo do conteúdo séptico 
do canal radicular, evitando-se a saída de conteúdo necrótico para a região periapical.

D. é indicado um acesso inicial direto ao terço apical, visando-se a sanificação dessa área, impedindo 
que as bactérias atinjam os terços cervical e médio.

E. é indicado um preparo biomecânico ápice-coroa, para esvaziamento simultâneo de todo conteúdo 
séptico do sistema de canais radiculares.

25. Assepsia e Anti-sepsia

A. são conceitos de biossegurança sinônimos, imprescindíveis para o sucesso de qualquer tratamento 
odontológico.

B. são conceitos de biossegurança imprescindíveis para o sucesso de qualquer tratamento odontológico, 
sendo assepsia a tentativa de eliminar microrganismos patogênicos de seres animados, e anti-sepsia o 
conjunto de procedimentos para evitar a contaminação do campo de trabalho.

C. são  conceitos  de  biossegurança  antagônicos,  porém imprescindíveis  para  o  sucesso  de  qualquer 
tratamento odontológico,  sendo assepsia indicada nos casos de biopulpectomias  e anti-sepsia nos 
casos de necropulpectomias.

D. são conceitos de biossegurança imprescindíveis para o sucesso de qualquer tratamento odontológico, 
sendo assepsia o conjunto de procedimentos para evitar a contaminação do campo de trabalho, e anti-
sepsia a tentativa de eliminar microrganismos patogênicos de seres animados.

E. são  conceitos  de  biossegurança  ultrapassados,  substituídos  atualmente  pelos  conceitos  de 
esterilização e desinfecção.

26. Durante a odontometria de um pré-molar superior, colocou-se limas nos canais vestibular e palatino e 
realizou-se uma radiografia periapical mesializada:

A. A lima do canal vestibular aparece na radiografia mais para mesial.

B. A lima do canal vestibular aparece na radiografia mais para distal.



C. A radiografia fica muito distorcida, sendo indicado a distalização nesses casos.

D. As limas se sobrepõem, sendo indicado a incidência ortorradial nesses casos.

E. A lima do canal palatino aparece na radiografia mais para distal.

27. O EDTA

A. é uma solução irrigadora com alto poder de dissolução de tecidos e poder bactericida, sendo indicado 
o seu uso, principalmente, nos casos de necropulpectomias.

B. é um quelante, pois tem a propriedade de ligar-se a íons metálicos, especificamente o cálcio, indicado 
para a limpeza final pós preparo biomecânico, visando a remoção da lama dentinária.

C. é um composto dióxido mineral, indicado no selamento de perfurações e obturações retrógradas.

D. é um quelante, pois tem a propriedade de fixar íons metálicos, como o cálcio, indicado na irrigação 
de casos de necropulpectomias, principalmente quando há lesão apical visível radiograficamente.

E. é um quelante, pois tem a propriedade de induzir a obliteração de túbulos dentinários, sendo indicado 
para fixar a lama dentinária nos tratamentos de hiperestesia dentinária.

28. Em dentes com necrose pulpar e lesão periapical crônica

A. há  predominância  de  microrganismos  anaeróbios,  particularmente  gram-negativos,  que  liberam 
endotoxinas após a lise de suas paredes celulares, agindo como potentes agentes citotóxicos.

B. há  predominância  de  microrganismos  anaeróbios,  particularmente  gram-negativos,  sem  grande 
potencial citotóxico.

C. há  predominância  de  microrganismos  aeróbios,  particularmente  gram-negativos,  que  liberam 
endotoxinas após a lise de suas paredes celulares, agindo como potentes agentes citotóxicos.

D. há equilíbrio entre microrganismos anaeróbios e aeróbios, ambos gram-negativos que podem liberar 
endotoxinas após a lise de suas paredes celulares, agindo como potentes agentes citotóxicos.

E. há  predominância  de  microrganismos  anaeróbios,  particularmente  gram-positivos,  que  liberam 
prostaglandinas após a lise de suas paredes celulares, agindo como potentes agentes citotóxicos.

29. A Técnica de Clark

A. é uma técnica radiográfica baseada na variação da incidência do ângulo horizontal.

B. é uma técnica radiográfica baseada na técnica do paralelismo.

C. é uma técnica radiográfica baseada na variação da incidência do ângulo vertical.

D. é uma técnica radiográfica baseada no uso de contrastes para diagnóstico de lesões apicais.

E. é uma técnica radiográfica baseada na variação do tempo de exposição.

30.  As limas tipo Kerr são fabricadas a partir de uma haste metálica. Quando são fabricadas por torção, 
normalmente

A. as limas da 1a série apresentam secção transversal triangular, visando maior resistência e a 2ª série 
quadrangular, conferindo maior flexibilidade.

B. as limas da 1a série apresentam secção transversal quadrangular, visando maior flexibilidade e a 2ª 
série triangular, conferindo maior resistência.

C. as limas da 1a e 2a séries apresentam secção transversal quadrangular, visando maior resistência e 
flexibilidade.

D. as limas da 1a série apresentam secção transversal quadrangular,  visando maior poder de corte a 
penetração e a 2ª série triangular, conferindo maior poder de alisamento das paredes dentinárias.

E. as limas da 1a série apresentam secção transversal quadrangular, visando maior resistência e a 2ª 



série triangular, conferindo maior flexibilidade.

31. É característica do hidróxido de cálcio:

A. Dissociação  em  íons  cálcio  e  hidroxila,  sendo  essa  hidroxila  responsável  pala  capacidade  de 
acidificação do meio, importante para inviabilizar a sobrevivência bacteriana no interior do sistema 
de canais radiculares.

B. Dissociação  em  íons  cálcio  e  hidroxila,  sendo  essa  hidroxila  responsável  pala  capacidade  de 
alcalinização do meio, importante para inviabilizar a sobrevivência bacteriana no interior do sistema 
de canais radiculares.

C. Dissociação  em íons  cálcio  e  hidrogênio,  sendo essa  hidrogênio  responsável  pala  capacidade de 
alcalinização do meio, importante para inviabilizar a sobrevivência bacteriana no interior do sistema 
de canais radiculares.

D. Não-dissociação, mantendo sua capacidade de alcalinização do meio por mais tempo, importante 
para inviabilizar a sobrevivência bacteriana no interior do sistema de canais radiculares.

E. Não-dissociação, mantendo sua capacidade de acidificação do meio por mais tempo, importante para 
inviabilizar a sobrevivência bacteriana no interior do sistema de canais radiculares.

32. Os cones de guta-percha utilizados na obturação do sistema de canais radiculares

A. têm como principal componente a guta-percha, responsável por cerca de 70% da sua composição.

B. têm como principal componente o óxido de zinco, responsável por cerca de 70% da sua composição.

C. têm como principais componentes o óxido de zinco e guta-percha, responsáveis por cerca de 50% da 
sua composição.

D. têm como principais componentes a guta-percha e hidróxido de cálcio, responsáveis por cerca de 
70% da sua composição.

E. têm como principal componente a guta-percha, responsável por cerca de 50% da sua composição.

33. A principal causa de fracassos endodônticos em dentes com lesão periapical deve-se

A. à presença de biofilme bacteriano apical na superfície externa do ápice radicular, principalmente nas 
crateras de reabsorção.

B. à agressões causadas pelas soluções irrigadoras com efeito residual, como a clorexidina, mantendo-se 
como agente irritante por longos períodos.

C. à  presença  de  bactérias  gram-positivas  obrigatórias  na  superfície  externa  do  ápice  radicular, 
principalmente nas crateras de reabsorção.

D. à  falta  de  biocompatibilidade  entre  os  materiais  obturadores  utilizados  e  os  tecidos  periapicais, 
responsáveis pelo selamento biológico.

E. à ausência de biofilme bacteriano apical na superfície externa do ápice radicular, principalmente nas 
crateras de reabsorção.

34.  O  Hipoclorito  de  sódio  é  muito  utilizado  na  irrigação  durante  o  preparo  biomecânico.  Não  é 
característica do mesmo:

A. Neutralização dos produtos tóxicos, diminuindo o risco de agudecimento de processos periapicais 
crônicos.

B. Bactericida,  através  da  liberação  de  oxigênio  e  cloro  quando  em  contato  com  restos  pulpares 
orgânicos.

C. pH ácido, neutralizando a alcalinidade do meio, tornando-o impróprio à sobrevivência bacteriana.

D. Pode ser usado em diferentes concentrações como, por exemplo, a 1% (Solução de Milton) e 2,5% 
(Solução de Labarraque)



E. Possui baixa tensão superficial, penetrando nas reentrâncias do canal radicular.

35. A técnica termomecânica Híbrida de Tagger

A. consiste em uma técnica de instrumentação, onde o preparo apical é realizado com limas de níquel-
titânio, e dos terços médios e cervical, pelo uso de sistemas rotatórios.

B. consiste em uma técnica obturadora, onde a obturação é realizada pelo uso de termocompactação em 
todos os terços.

C. consiste em uma técnica obturadora, onde a obturação do terço apical é realizada pela condensação 
lateral ativa, e dos terços médios e cervical, pelo uso de termocompactação.

D. é sinônimo da Técnica de McSpadden.

E. consiste  em  uma  técnica  obturadora,  onde  a  obturação  do  terço  apical  é  realizada  pela 
termocompactação, e dos terços médios e cervical, pelo uso de condensação lateral ativa.

36. Sobre as pericementites, é INCORRETO afirmar que

A. pode ter origem microbiana, traumática ou química.

B. seu tratamento consiste na remoção da causa, podendo ser apenas um ajuste oclusal em alguns casos 
de origem traumática.

C. sempre é causada por infecção bacteriana, originada na grande maioria dos casos por um processo 
carioso.

D. entre os principais sintomas estão dor exacerbada à percussão vertical e sensação de dente crescido.

E. o uso de medicamentos intra-canal de forma incorreta, como o paramonoclorofenol em excesso, por 
exemplo, pode causar uma pericementite de origem química.

37. O MTA é

A. um quelante  com afinidade  por  íons  cálcio,  importante  na  limpeza  final  das  paredes  do  canal 
radicular.

B. um composto trióxido mineral, de pH alcalino, indutor da formação de tecido duro, tendo entre suas 
indicações os casos de capeamento indireto e curativo em casos de reabsorções externas.

C. um composto trióxido mineral, de pH alcalino, indutor da formação de tecido duro, tendo entre suas 
indicações os casos de perfurações radiculares e obturações retrógradas.

D. um composto trióxido mineral, de pH alcalino, indutor da formação de tecido duro, tendo entre suas 
principais qualidades a adesão química aos cristais de hidroxiapatita.

E. um composto trióxido mineral, de pH ácido, condutor durante a formação de tecido duro, tendo entre 
suas indicações os casos de perfurações radiculares e obturações retrógradas.

38 Em casos de fratura radicular horizontal, é indicado

A. inicialmente  o  uso  de  curativo  de  hidróxido  de  cálcio  e  contenção  rígida,  visando  a  união  dos 
fragmentos por tecido mineralizado.

B. inicialmente o uso de curativo de MTA e contenção rígida, visando a união dos fragmentos por tecido 
mineralizado.

C. inicialmente o uso de curativo de hidróxido de cálcio e contenção semi-rígida, visando a união dos 
fragmentos por tecido mineralizado.

D. inicialmente  o  uso  de  curativo  de  hidróxido  de  cálcio  e  contenção  semi-rígida,  evitando-se  a 
anquilose do elemento dental.

E. inicialmente o uso de curativo de MTA e contenção semi-rígida, evitando-se a anquilose do elemento 
dental.



39. Como se chamam, respectivamente: os processos de formação fisiológica radicular, processo fisiológico 
de conformação apical e indução do fechamento apical?

A. Rizogênese - apicigênese – apicificação.

B. Rizólise - apicigênese – apicificação.

C. Rizogênese - apicificação – apicigênese. 

D. Rizogênese - apicificação – apicectomia.

E. Rizólise - apicificação – apicigênese.

40. Qual o tipo de luxação e de reabsorção com prognósticos menos favoráveis?

A. Luxação intrusiva – reabsorção por substituição.

B. Luxação por lateralidade – reabsorção inflamatória progressiva.

C. Luxação intrusiva – reabsorção cervical.

D. Luxação extrusiva – reabsorção inflamatória interna.

E. Luxação por lateralidade – reabsorção por substituição.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

ENFERMEIRO II

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de  ENFERMEIRO II que é constituída de 
cinco matérias, apresentadas na seguinte ordem: Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Matemática, 
Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, respectivamente, 5, 3, 
4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está 
correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve 
conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o  leitor  não  precisa  saber  que  Band remete  à  Rede  Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e  objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal. Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 
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de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância  política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política,  deviam apenas cuidar do lar  e dos filhos.  A casa-grande era a residência  da família  do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma  vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 
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sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ENFERMEIRO II
16. Segundo o Ministério da Saúde após a administração da vacina contra a Influenza A – H1N1 podem 
ocorrem eventos adversos pós vacinação (EAPV). Estes podem ser classificados em manifestações locais e 
sistêmicas. Assinale alternativa correta que corresponde às manifestações sistêmicas graves.

A. Eritema e enduração.

B. Febre, cefaleia.

C. Cansaço e dores musculares.

D. Síndrome de Guillain-Barré e anafilaxia.

E. Dor e sensibilidade no local da injeção.

17. O Senhor Orlando, que sofre de hipertensão arterial e diabetes, procurou o pronto socorro do hospital 
municipal  de Arapoti.  Relatou que após um dia árduo de trabalho na lavoura,  quando relaxava com a 
família  e  com  os  amigos  tomando  uma  cervejinha  sentiu-se  mal.  Quando  indagado  a  respeito  dos 
medicamentos que utilizava, o mesmo mencionou fazer uso de captopril, glibenclamida e hidroclorotiazida. 
Assinale a alternativa INCORRETA

A. O captopril deve ser administrado em jejum.

B. Etanol associado a glibenclamida pode provocar hipoglicemia e reação similar a do dissulfiram.

C. Hidroclorotiazida aumenta o efeito da glibenclamida.

D. A tosse seca é um dos efeitos colaterais do captopril.

E. Anti-inflamatórios não-esteroides associados a glibenclamida podem causar hipoglicemia.

18.  A anafilaxia é uma emergência médica aguda que requer a instituição de um tratamento adequado. O 
sucesso do tratamento, bem como a prevenção de complicações mais graves, depende fundamentalmente do 
reconhecimento precoce dos sinais e sintomas que caracterizam o quadro clínico e da rápida implementação 
e execução de medidas terapêuticas apropriadas. Os medicamentos comumente utilizados são: a) epinefrina 
(1:1000): adultos 0,3 a 0,5 ml e crianças 0,01 ml/kg (máximo de 0,3 ml) - aplicar no máximo 3 doses por 
via subcutânea, com intervalo de 15-20 minutos entre cada dose. b) anti-histamínico: prometazina 0,25-1,0 
mg/kg - IM ou EV, a cada 12h e c) corticóide: dexametasona (0,3 mg/kg) ou hidrocortizona (10 mg/kg), a 
cada 6h. Assinale a alternativa correta.

A. Apenas a dose e a concentração da epinefrina está correta.

B. Todos as concentrações e doses dos medicamentos estão adequadas.

C. Somente a dose e a concentração da dexametasona está errada.

D. A prometazina caiu em desuso e foi substituída pela cimetidina.

E. Todas as concentrações e doses estão erradas.

19.  Os álcoois  tem rápida  ação microbicida,  quando aplicados  a  pele,  mas não tem atividade  residual 
apreciável. Entretanto, a re-colonização bacteriana na pele ocorre lentamente após o uso de anti-séptico a 
base de álcool nas mãos. A adição de clorexidina, octenidina, ou triclosan a solução alcoólica, pode resultar 
em atividade residual. A clorexidina tem efeito residual importante, em torno de 6 horas. A adição de baixas 
concentrações desse anti-séptico (0,5% a 1%) as preparações alcoólicas resulta em atividade residual dessas 
formulações proporcionada pela clorexidina. Assinale a alternativa correta.



A. A clorexidina não influencia na atividade residual de preparações alcoólicas.

B. A clorexidina tem sua eficácia comprovada apena como enxaguatório bucal.

C. Trata-se de uma associação racional.

D. O álcool 70% glicerinado só deve ser usado para a desinfecção de superfícies.

E. A clorexidina em gel não deve ser utilizada na realização de curativos.

20. Com relação a administração correta dos medicamentos. Assinale a alternativa INCORRETA.

A. O alendronato tem sua administração reduzida em 60% quando ingerido com café ou suco.

B. Ciprofloxacino forma complexos insolúveis com o cálcio do leite e suplementos nutricionais.

C. A benzilpenicilina e a ampicilina perdem potência 6 a 8 horas após serem adicionadas a soluções de 
glicose.

D. Alguns fármacos se ligam a recipientes plásticos e equipos, por exemplo, diazepam e insulina.

E. Hidrocortisona é compatível com heparina, tetraciclina e cloranfenicol.

21. Com relação à utilização de fármacos durante a gravidez assinale a alternativa INCORRETA.

A. Besilato de anlodipino – evitar o uso durante a gravidez, porém, o risco ao feto deve ser balanceado 
com o risco de hipertensão materna descontrolada.

B. Ácido acetilsalicílico – evitar no terceiro trimestre devido a risco de hemorragia, atraso do início e 
aumento da duração do trabalho de parto.

C. Atenolol – beta-bloqueadores durante a gravidez podem prejudicar  o crescimento do feto,  causar 
hipoglicemia e bradicardia neonatal.

D. Amiodarona – não há restrições quanto a sua utilização durante a gestação.

E. Albendazol – evitar engravidar durante o tratamento ou no prazo de 1 mês após completada a terapia.

22.  A epidemiologia crítica  procura descrever  os  resultados do processo saúde doença,  tomando como 
referência a classe ou o grupo social. Ela desvela como adoecem e morrem as pessoas que pertencem a 
diferentes grupos sociais, não mais com base nas média que encobrem a realidade do que acontece nas 
diferentes classes. O PSF busca uma divisão didática para intervir em saúde incorporando o ser humano na 
sociedade  na  qual  está  inserido.  Assinale  a  alternativa  que  corresponde  a  esta  nova  forma de  análise 
epidemiológica.

A. Considera que os dados estatísticos a cada ano são mais fidedignos, graças ao desenvolvimento da 
informática.

B. Toma  como  base  a  competência  na  elaboração  de  planilhas  estatísticas,  mesmo  que  essas  não 
considerem as desigualdades sociais e considerem as pessoas iguais.

C. Propõe alternativas de ação padronizadas, pois é impossível diferencia-las na prática.

D. Esta abordagem leva em conta o território, extrapolando os muro da UBS, verificando na sua área de 
abrangência quem vive, como vive, do que adocem e morrem as pessoas/grupos sociais e de como 
compreendem o processo saúde doença. 

E. O perfil  epidemiológico nada mais  é  que o perfil  da  reprodução  social,  isto  é  determinantes do 
processo saúde doença. 

23. Dentre as principais responsabilidades da Atenção Básica a serem executadas pela USF/ESB nas áreas 
prioritárias da Atenção Básica á Saúde - NOAS 2001, encontramos entre outras responsabilidades o de 
controlar a Hipertensão e o  Diabetes Mellitus. Assinale a alternativa cujo enunciado NÃO diz respeito a 
nenhuma das duas patologias.

A. Notificação, acesso a exames para diagnóstico e controles laboratorial e radiológico. 



B. Diagnóstico de casos, cadastramento de portadores e busca ativa de casos.

C. Monitorização e tratamento de casos. 

D. diagnóstico  precoce  de  complicações,  1°  atendimento  de  urgências  (complicações  agudas, 
fornecimento de medicamentos e acompanhamento domiciliar).

E. Ações educativas para controle de condições de risco e prevenção de complicações.

24. Portaria 648/2006-Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes 
e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Assinale a alternativa que corresponde a revisão das normas e 
diretrizes a que se propõe.

A. Orienta-se pelos princípios da universalidade,  da acessibilidade e da coordenação do cuidado,  do 
vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 
participação social. 

B. Possibilitar  o  acesso  universal  e  contínuo  a  serviços  de  saúde  de  qualidade  e  resolutivos, 
caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de 
forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em consonância com o princípio 
da equidade. 

C. Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos 
de  graduação na área  da saúde,  em especial  de medicina,  enfermagem e odontologia,  visando à 
formação de profissionais com perfil adequado à Atenção Básica. 

D. Considerando a expansão do Programa Saúde da Família (PSF) que se consolidou como a estratégia 
prioritária para reorganização da atenção básica no Brasil.

E. Considerando a transformação do PSF em uma estratégia de abrangência nacional que demonstra 
necessidade de adequação de suas normas, em virtude da experiência acumulada nos diversos estados 
e municípios brasileiros.

25. Considerando os medicamentos e antídotos usados em intoxicações  exógenas assinale a alternativa 
correta. 

A. Bicarbonato  de  sódio  –  antídoto  inespecífico  de  intoxicações  exógenas  (antidepressivos,  acido 
acetilsalicílico).

B. Carvão vegetal ativado – antídoto específico usado em intoxicações exógenas agudas.

C. Atropina  constitui-se  em antídoto  aos  efeitos  muscarínicos  dos  organofosforados,  usados  como 
agrotóxicos, os quais inibem as colinesterases e prolongam os efeitos de acetilcolina..

D. Naloxona  reverte  quase  todos  os  efeitos  dos  opioides,  incluindo  depressão  respiratória  e  de 
consciência, miose, analgesia, euforia e disforia, alucinações, delírios e convulsões.

E. Tiossulfato de sódio é usado em intoxicação por cianeto que impede a utilização de oxigênio pelas 
células.

26.  O aprimoramento do comportamento ético do profissional de Enfermagem perpassa pelo processo de 
construção  da  consciência  individual  e  coletiva,  compromisso  social  e  profissional,  configurado  pela 
responsabilidade no plano das relações de trabalho com reflexos no campo científico e político. Assim, 
contempla  direitos  e  deveres.  Assinale  a  alternativa  INCORRETA sobre  os  direitos  a  que  faz  jus  o 
profissional de Enfermagem.

A. Nos casos previstos em Lei, é vedado ao profissional decidir, de acordo com a sua consciência, sobre 
a sua participação ou não em ato abortivo.

B. Mesmo  nos  casos  previstos  em  Lei,  é  permitido  ao  profissional  quende  acordo  com  a  sua 
consciência, decida sobre a sua participação ou não no ato abortivo.

C. Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e



princípios legais, éticos e dos direitos humanos.

D. Aprimorar  seus conhecimentos  técnicos,  científicos e culturais  que dão sustentação a sua prática 
profissional.

E. Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da 
categoria e da sociedade.

27. Ana Maria deu entrada na Unidade de Emergência apresentava palidez e sudorese, seu esposo informa 
que a mesma encontra-se na 30ª semana de gestação, com contrações intensas e extremamente dolorosas, 
foi submetida a uma cesárea a 3,5 anos, sua pressão sanguínea cai rapidamente indicando choque eminente, 
apresenta também deformidade abdominal, com ausculta fetal negativa. O obstetra de plantão encontra-se 
no cento obstétrico, frente a este quadro assinale a alternativa que corresponde ao provável diagnóstico, 
para tomar as providências cabíveis. 

A. Rotura Uterina.

B. Eclâmpsia.

C. Hipertensão Arterial Aguda.

D. Síndrome de Hellp.

E. Descolamento Prematuro de Placenta.

28. Aproximadamente 5 a 10% das mulheres gravidas tem infecção do trato urinário inferior (ITU), o que 
parece  ser  oriundo  das  alterações  do  trato  urinário  durante  a  gravidez.  Devido  a  sua  frequência  e  as 
implicações decorrentes desta patologia, assinale a alternativa FALSA.

A. Se as ITU assintomáticas não forem tratadas, 25% evoluirão para pielonefrite.

B. Dentre as complicações mais frequentes estão o trabalho de parto prematuro e infecções do RN.

C. Podem provocar amniorrex prematura e choque séptico em 30% dos casos.

D. Ideal é tratar após o conhecimento do agente etiológico e antibiograma. 

E. Cateterismos prévios não são considerados como fatores predisponentes. 

29. Assinale a alternativa correta sobre as afirmativas referentes aos curativos. 

A. Segundo pesquisas recentes os curativos que aderem a ferida não devem ser retirados.

B. A exsudação  é  caracterizada  pelo  amolecimento  da  pele,  na  maioria  das  vezes  por  excesso  de 
umidade. 

C. Manter alta umidade entre a ferida e o curativo acelera a epitelização, diminui a dor e aumenta o 
processo de destruição de tecidos necrosados.

D. A cicatrização por terceira intenção significa que ocorreu perda excessiva de tecidos ocasionando a 
cicatrização por meio da granulação.

E. A escolha do curativo é de livre escolha do médico ou do enfermeiro. 

30. Assinale a alternativa que NÃO corresponde as ações indicadas na assistência ao RN prematuro.

A. RN prematuro extremo ou criticamente doente não deve tomar banho.

B. Administrar vitamina K e a vacina anti-hepatite B, após as primeiras 12 horas de vida. 

C. Para a higiene perineal utilizar água estéril e morna.

D. Realizar a pesagem do RN uma vez ao dia, exceto se o RN estiver instável. 

E. Administrar vitamina K e a vacina anti-hepatite B, preferencialmente na 6ª hora de vida e sempre 
antes das primeiras 12 horas. 



31. Assinale qual das doenças listadas abaixo não são preveníveis por vacina. 

A. Hepatite B, TB, Sarampo, Tétano.

B. Hepatite B, TB, Paralisia Infantil, Febre Amarela.

C. Hepatite B, Sabin, Febre Amarela, tríplice viral.

D. Hepatite B, Rubéola, Tuberculose, Tétano.

E. Hepatite B, Coqueluche, Gripe.

32. Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos cuidados com feridas.

A. Soluções de povidine e água oxigenada são tóxicas para os fibroblastos.

B. Abrasões e pequenas lacerações devem ser limpas primeiramente em água corrente e depois com 
água e sabão neutro.

C. A limpeza de feridas é feita da área mais contaminada para a menos contaminada.

D. O curativo deve deixar a ferida úmida para promover a migração das células epiteliais

E. Na remoção de um curativo a área onde está a ferida deve ser umidificada com soro fisiológico.

33. A visita domiciliar é o instrumento que permite avaliar as condições de onde vivem as famílias bem 
como o  impacto  da  educação  para  à  saúde.  Considerando  as  suas  finalidades  e  objetivos,  assinale  a 
alternativa INCORRETA.
A. Aplicar o prontuário-família, atualizando informações.

B. Supervisionar os cuidados delegados à família e ao cliente, acompanhando a realização dos mesmos.

C. Coletar informações sobre as condições sócio-sanitárias da família.

D. Permite desenvolver atividades para a melhoria da qualidade de vida da família através das ações de 
higiene da casa, construção de fossas sanitárias e hortas caseiras.

E. Prestar cuidados de enfermagem no domicílio, atendendo às necessidades da família.

34. As enchentes têm assolado várias regiões do país mesmo nas cidades onde não existem grandes rios. O 
desmatamento, o excesso de lixo acondicionado inadequadamente, as alterações climáticas têm repercutido 
no extravasamento de água até de pequenos córregos. As consequências são sentidas em vários setores, mas 
afetam principalmente a saúde. Assinale qual das patologias relacionadas abaixo não é transmitida pela 
água.

A. Disenteria amebiana.

B. Desinteira bacilar. 

C. Poliomielite, hepatite A.

D. Febre tifóide, leptospirose.

E. Hepatite B , dengue.

35. Assinale a alternativa que contempla a sequência correta da abordagem nos casos de parada cardio-
respiratória, uma vez que esta sequência garante uma maior chance de sobrevida, sendo que atualmente está 
padronizado o (Basic Life Suppot), BLS:

A. Respiração;  vias  aéreas  com controle  cervical;  circulação  com controle  de  hemorragias;  estado 
neurológico, exposição da vítima.

B. Vias  aéreas/controle  cervical;  respiração;  circulação  com  controle  de  hemorragias;  estado 
neurológico, exposição da vítima.

C. Respiração; circulação com controle de hemorragias; estado neurológico, exposição da vítima, vias 
aéreas com controle cervical; respiração.



D. Vias  aéreas/controle  cervical;  respiração;  estado  neurológico,  circulação  com  controle  de 
hemorragias; exposição da vítima.

E. Exposição  da  vítima,  vias  aéreas/controle  cervical;  respiração;  circulação  com  controle  de 
hemorragias; estado neurológico.

36. Pacientes com problemas respiratórios frequentemente necessitam utilizar medicamentos por meio da 
via  pulmonar. A inaloterapia é uma das técnicas utilizadas.  Considere o fluxograma ideal  de preparo e 
assinale a alternativa correta.

A. 1º Lavagem das mãos, 2º soro fisiológico, 3º medicamento.

B. 1º medicamento, 2º soro fisiológico, 3º lavagem das mãos.

C. 1º soro fisiológico, 2º lavagem das mãos, 3º medicamento.

D. A ordem dos procedimentos não interfere na técnica.

E. 1º Lavagem das mãos, 2º medicamentos, 3º soro fisiológico.

37. Assinale a alternativa que corresponde ao esquema de vacinação antitetânica da gestante.

A. Situação vacinal desconhecida ou não vacinada: aplicar 3 dose de TT, com intervalo de 1 mês entre 
elas. Vacinação incompleta: completar o total de 3 doses com intervalo de 4 semanas entre as doses. 
Esquema completo, gestante imunizada. 

B. Não vacinada: aplicar 3 dose de TT, com intervalo de 1 mês entre elas. Vacinação incompleta: aplicar 
apenas uma dose de reforço. Esquema completo, com última dose a mais de 5 anos: aplicar uma dose 
de reforço, antes do parto. 

C. Situação vacinal desconhecida ou não vacinada: aplicar 3 dose de TT, com intervalo de 1 mês entre 
elas. Vacinação incompleta: completar o total de 3 doses com intervalo de 4 semanas entre as doses. 
Esquema  completo,  com última  dose  a  mais  de  5  anos:  aplicar  uma  dose  de  reforço.  Esquema 
completo, ultima dose a menos de 5 anos, gestante imunizada. 

D. Situação vacinal desconhecida ou não vacinada: aplicar 3 dose de TT, com intervalo de 1 mês entre 
elas. Vacinação incompleta: completar o total de 3 doses com intervalo de 4 semanas entre as doses. 
Esquema completo, com última dose a mais de 5 anos, só aplicar dose de reforço, ao completar 10 
anos da última dose.  

E. Situação vacinal desconhecida ou não vacinada: aplicar 3 dose de TT, com intervalo de 1 mês entre 
elas. Vacinação incompleta: aplicar 3 doses com intervalo de 4 semanas entre as doses. Esquema 
completo, aplicar uma dose de reforço, assim que confirmar a gravidez. Esquema completo, ultima 
dose a menos de 5 anos, gestante imunizada. 

38. Segundo o Calendário de Vacinação elaborado pelo Ministério da Saúde, crianças com um mês de idade 
deverão ter recebido as doses de quais vacinas? Assinale a alternativa correta. 

A. Febre amarela e caxumba.

B. Coqueluche e meningite.

C. Influenza e rubéola.

D. Tuberculose e hepatite B.

E. Tuberculose, hepatite B e rubéola..

39. Vivenciamos mudanças significativas no mundo do trabalho, o modo como as pessoas fazem uso de 
suas capacidades físicas, cognitivas e afetivas foi transformado. A reestruturação produtiva foi alterada, há 
cada vez mais tensões e crises fazendo com que os trabalhadores se desgastem mais e com isso adoeçam. 
No entanto  essa  parcela  de  sujeitos  é  marginalizada,  principalmente  se  não forem moradores  de  áreas 
atendidas por uma USF. No processo de (re)construção da integralidade, estes trabalhadores deverão fazer 
parte das reflexões por parte  dos profissionais de saúde.  Qual alternativa constitui-se como barreira de 



acesso a esta parcela da população?

A. Não percepção da necessidade, ou de problemas de saúde por parte do trabalhador.

B. Horário de funcionamento da unidades de saúde no mesmo horário de atividade dos trabalhadores.

C. Desconhecimento das doenças relacionadas ao se trabalho.

D. Desconhecimento que o acidente de trabalho deve ser comunicado no prazo de 24 horas.

E. Sempre demandam assistência á saúde de maior complexidade. 

40. Assinale a alternativa que corresponde ao símbolo dos resíduos do grupo B.

A.

B.

C.

D.

Verde

E.

Azul



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO que é 
constituída  de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos 
Gerais, Matemática, Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o  leitor  não  precisa  saber  que  Band remete  à  Rede  Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e  objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal. Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Participa??o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquiza??o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regionaliza??o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Descentraliza??o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eq?idade
http://pt.wikipedia.org/wiki/1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui??o_Federal


de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância  política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política,  deviam apenas cuidar do lar  e dos filhos.  A casa-grande era a residência  da família  do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma  vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 
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sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO II
16. Segundo dados publicados pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX), 
os medicamentos têm ocupado a primeira posição na lista dos agentes causadores de intoxicações em seres 
humanos  no  Brasil.  Com  relação  às  medidas  de  prevenção  da  intoxicação  por  medicamentos,  é 
INCORRETO afirmar que

A. a integração do farmacêutico em programas de educação em saúde junto à comunidade contribui para 
o uso racional de medicamentos, incluindo os medicamentos fitoterápicos.

B. a  redução  das  taxas  de  morbidade  e  mortalidade  associada  ao  uso  de  medicamentos  pode  ser 
controlada quando o farmacêutico realiza a atenção farmacêutica com o paciente.

C. algumas  das  causas  de  morbidade  previsíveis  relacionadas  a  medicamentos  são:  prescrição 
inadequada, reações adversas a medicamentos, superdosagem, falta de farmacoterapia adequada e 
falta de acompanhamento do paciente.

D. a  utilização  de  medicamento  de  larga  margem  terapêutica,  ou  seja,  medicamento  cuja  dose 
terapêutica é próxima à dose tóxica, previne a ocorrência de intoxicações por medicamentos. 

E. as intoxicações medicamentosas são previsíveis, na medida em que são dependentes de dose e estão 
relacionadas com a ação farmacológica conhecida do medicamento.

17. Sobre o controle de infecção hospitalar, é INCORRETO afirmar que 

A. o profissional de saúde deve realizar a lavagem das mãos antes e após a realização de cuidados ou 
exames em cada paciente.

B. o tempo de utilização de um cateter por um paciente hospitalizado é o principal fator de risco das 
infecções relacionadas ao acesso vascular.

C. é considerada uma infecção comunitária aquela constatada ou em incubação no ato da admissão do 
paciente, desde que não relacionada com a internação anterior no mesmo hospital. 

D. quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência clínica e/ou 
dado laboratorial de infecção no momento da internação, convenciona-se como infecção hospitalar 
toda manifestação clínica de infecção que se apresentar 72h após a admissão.

E. a  taxa  de  infecção  hospitalar  é  calculada  tomando  como numerador  o  número  de  episódios  de 
infecção hospitalar no período considerado e, como denominador, o total de infecções hospitalares e 
comunitárias no mesmo período.

18.  Com relação à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar  (CCIH) e ao controle  de infecção no 
ambiente hospitalar, é INCORRETO afirmar que

A. a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) deverá ser composta por profissionais da área 
de saúde, de nível superior, formalmente designados pela administração superior do hospital. 

B. a  elaboração  da  política  de  utilização  de  antimicrobianos  no  ambiente  hospitalar  é  feita  pela 
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) em cooperação com a Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH). 

C. a  Comissão  de  Controle  de  Infecção  Hospitalar  (CCIH)  é  responsável,  em  cooperação  com  a 
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), pela padronização dos germicidas que serão utilizados 
no ambiente hospitalar. 

D. a taxa de letalidade associada à infecção hospitalar é calculada tendo como numerador o número de 
óbitos ocorridos de pacientes com infecção hospitalar no período considerado e, como denominador, 
o número de pacientes que desenvolveram infecção hospitalar no período.



E. é  uma  das  funções  do  farmacêutico  na  Comissão  de  Controle  de  Infecção  Hospitalar  (CCIH) 
monitorar os níveis plasmáticos de antimicrobianos em pacientes críticos.

19.  A seleção  dos  medicamentos  que  irão  compor  o  arsenal  terapêutico  de  um serviço  de  saúde  traz 
vantagens administrativas diretamente relacionadas ao processo assistencial. São vantagens da seleção de 
medicamentos as alternativas abaixo, EXCETO, 

A. disponibilizar um número restrito de fármacos para a terapia dos pacientes atendidos naquele serviço, 
facilitando as rotinas de aquisição, armazenamento, dispensação e controle de medicamentos.

B. uniformizar a terapêutica, quando possível, e facilitar a implantação de protocolos terapêuticos ou 
farmacoterapêuticos. 

C. reduzir o custo com a aquisição de medicamentos. 

D. disponibilizar  uma  ampla  variedade  de  fórmulas  para  o  tratamento  da  mesma  patologia, 
possibilitando ao médico a escolha do medicamento de preferência. 

E. selecionar medicamentos de acordo com os aspectos epidemiológicos da instituição. 

20.  Para o bom desempenho de suas atividades profissionais no serviço público de saúde, o farmacêutico 
deve conhecer  e  participar  das  atividades  relacionadas  à  seleção  de medicamentos.  Dentre  os  critérios 
adotados para a seleção de medicamentos que irão compor o arsenal terapêutico de um serviço de saúde, 
podemos citar: 

A. Altos  níveis  de  evidência  e  eficácia  clínica  obtidos  principalmente  por  ensaios  experimentais 
promissores.

B. Entre  medicamentos  de  mesma  indicação  e  eficácia,  eleger  os  de  menor  toxicidade  e  menor 
comodidade de administração aos pacientes.

C. Resguardando-se  a  qualidade,  padronizar  medicamentos  levando-se  em consideração  os  menores 
custos de aquisição, armazenamento, dispensação e controle.

D. Favorecer a inclusão de associações medicamentosas a fim de facilitar o processo de prescrição.

E. Sempre  que  possível,  selecionar  várias  formas  farmacêuticas  para  o  mesmo  princípio  ativo, 
aumentando as opções de escolha para o prescritor. 

21. O gerenciamento de estoque de materiais médico-hospitalares e medicamentos exigem do farmacêutico 
alguns conhecimentos  sobre controle  de estoque.  Com relação ao gerenciamento,  assinale  a alternativa 
INCORRETA. 

A. Estoque mínimo é a quantidade de cada item, somando-se ao estoque de segurança, que deve ser 
mantida para atender o período de abastecimento seguindo a previsão de consumo. 

B. Alguns  fatores  podem  alterar  o  consumo  médio  de  determinado  item,  tais  como  epidemias  e 
variações climáticas. 

C. Inventário é um instrumento utilizado para confrontar o estoque registrado em computador ou em 
ficha com o estoque real ou físico. 

D. A curva  ABC de  consumo é  determinada  pelo  valor  total  consumido  de  cada  item comparado 
percentualmente ao valor do consumo total de todos os itens que compõem o estoque, utilizando-se o 
custo médio de cada item para este cálculo. 

E. O consumo médio de um determinado item é a soma do consumo dos últimos 12 meses o que facilita 
a previsão da quantidade a ser comprada. 

22. Sobre as vias de administração de fármacos, é correto afirmar que

A. a via intramuscular é segura porque é possível administrar grandes volumes.

B. a via sublingual, pela vascularização do local, favorece a obtenção de alta concentração plasmática 



em menor tempo.

C. a via retal proporciona menor concentração plasmática do que a via oral.

D. os fármacos administrados por via inalatória não alcançam a corrente sanguínea.

E. a via transdérmica é a que garante maior biodisponibilidade dos fármacos.

23. É correto afirmar quanto às populações especiais de pacientes que 

A. a biotransformação hepática é mais lenta em neonatos.

B. drogas lipossolúveis não cruzam a barreira placentária.

C. pacientes com dano renal apresentam excreção aumentada das drogas.

D. drogas de aplicação tópica podem ser usadas, indiscriminadamente, por todos os tipos de pacientes.

E. não existem drogas seguras para gestantes.

24. Em relação à ação das drogas como agonistas e antagonistas, pode-se afirmar que

A. as drogas são agonistas totais quando não são capazes de provocar respostas celulares.

B. as drogas são antagonistas totais quando são capazes de provocar respostas celulares acentuadas.

C. agonistas também são conhecidos como “bloqueadores de receptores”.

D. as drogas antagonistas impedem a estimulação do receptor pelas drogas agonistas. 

E. existem drogas agonistas competitivas e drogas agonistas não competitivas.

25.  Considerando a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), é INCORRETO afirmar 
que

A. medicamentos essenciais são aqueles usados em doenças raras, geralmente de custo elevado, cuja 
dispensação atende a casos específicos.

B. a  RENAME  servirá  de  base  para  o  direcionamento  da  produção  farmacêutica  e  para  o 
desenvolvimento científico e tecnológico.

C. os medicamentos essenciais são aqueles considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria 
dos problemas de saúde da população. 

D. o  Ministério  da  Saúde  deve  estabelecer  mecanismos  que  permitam  a  contínua  atualização  da 
RENAME uma vez que esta deve incluir produtos necessários ao tratamento e controle da maioria 
das patologias prevalentes no país. 

E. a RENAME deve servir de base para a elaboração de listas de medicamentos essenciais nos âmbitos 
estadual  e  municipal,  conforme  a  situação  epidemiológica,  favorecendo  o  processo  de 
descentralização da gestão.

26.  O processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS) é resultante de um conjunto de debates 
políticos e ideológicos realizados por diferentes atores sociais ao longo dos anos. Deste modo, podemos 
considerar como princípios do SUS, descritos na Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990:

A. A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; integralidade de 
assistência; preservação da autonomia das pessoas e a descentralização político-administrativa.

B. Priorização  das  ações  e  serviços  na  atenção  terciária;  centralização  político-administrativa  com 
direção única em todas as esferas de acesso aos serviços de saúde na atenção primária.

C. Priorização das  ações  e serviços  de  saúde na atenção primária; igualdade da assistência  à saúde 
somente na atenção primária e, para a atenção terciária, a determinação de critérios de prioridade 
médica; descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. 

D. Priorização de ações e serviços às crianças e idosos e a centralização político-administrativa dos 



serviços de saúde públicos.

E. Capacidade  de  resolução  de  problemas  na  atenção  terciária  possibilitando  um  maior  fluxo  de 
pacientes neste nível de assistência.

27.  A Política  Nacional  de  Medicamentos  (PNM),  aprovada  em 30 de  outubro  de  1998 pela  Portaria 
n.º3.916 do Ministério da Saúde, constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de 
ações capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população. Assinale a opção 
INCORRETA sobre a PNM.

A. A PNM tem como propósito garantir a segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos utilizados 
pela população, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais. 

B. A definição de medicamentos essenciais,  a reorientação da assistência farmacêutica, o estímulo à 
produção de medicamentos e a sua regulamentação sanitária são algumas diretrizes da PNM. 

C. A promoção do uso de medicamentos genéricos, embora seja uma política governamental, não está 
relacionada à PNM.

D. A PNM determina a obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nas compras e licitações 
públicas de medicamentos realizadas pela administração pública.

E. A PNM estimula a produção e a comercialização de medicamentos genéricos visando aumentar o 
acesso da população de baixa renda a esses medicamentos.

28.  Considerando  a  padronização  dos  testes  de  sensibilidade  aos  antimicrobianos  por  disco-difusão, 
conforme norma aprovada pelo NCCLS/ CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), oitava edição, 
é INCORRETO afirmar que

A. os testes de sensibilidade são indicados, com maior frequência, quando se acredita que o organismo 
causador  da  infecção  pertence  a  uma  espécie  capaz  de  demonstrar  resistência  aos  agentes 
antimicrobianos normalmente utilizados.

B. os  mecanismos  de  resistência  aos  agentes  antimicrobianos  incluem a  produção  de  enzimas  que 
inativam a droga, a alteração dos alvos de ação da droga e alteração da permeabilidade da membrana 
externa ou efluxo da droga.

C. dentre os muitos meios disponíveis, esse subcomitê para testes de sensibilidade antimicrobiana não 
considera o ágar Müller-Hinton o melhor para testes rotineiros contra bactérias não fastidiosas.

D. só podem ser obtidos resultados confiáveis com testes de disco-difusão que utilizam o princípio de 
metodologia  padronizada  e  medidas  do  diâmetro  do  halo  de  inibição  correlacionadas  às 
concentrações  inibitórias  mínimas  (CIMs)  com cepas  reconhecidamente  sensíveis  e  resistentes  a 
diversos agentes antimicrobianos.

E. a categoria de interpretação do Teste de Sensibilidade Antimicrobiana é uma classificação baseada na 
resposta in vitro de um organismo a um agente antimicrobiano nas concentrações séricas ou teciduais 
que este pode alcançar quando as doses habitualmente prescritas são utilizadas.

29. Analise as afirmações sobre os imunoensaios empregados na imuno-hematologia e marque a alternativa 
INCORRETA.

A. A tipagem direta do grupo sanguíneo ABO é realizada com as hemácias do paciente suspensas em 
solução fisiológica contra soros comerciais anti-A, anti-B e anti-AB. Já a tipagem reversa utiliza o 
soro ou plasma do paciente contra hemácias fenotipadas A1, B, A2 e O (comerciais).

B. Indivíduos portadores da variante D fraco apresentam menor quantidade de antígenos expressos nas 
hemácias, de modo que na tipagem sanguínea do antígeno D, só ocorre aglutinação após incubação a 
37°C ou após a utilização do soro de Coombs.

C. O teste de Coombs direto, atualmente chamado de teste da antiglobulina direta, avalia se a hemácia 
do paciente está sensibilizada com anticorpos ou com proteínas do sistema complemento.



D. Para diagnóstico da incompatibilidade materno-fetal devido ao sistema ABO, deve-se realizar a prova 
de Coombs diretamente nas hemácias do cordão umbilical ou nas hemácias do sangue venoso do 
recém-nascido.

E. A prova de Coombs indireta é atualmente chamada de pesquisa de anticorpos irregulares (PAI). Essa 
prova avalia a presença de anticorpos irregulares circulantes no soro de doadores de sangue, mas é 
incapaz  de  detectar  estes  mesmos  anticorpos  no  soro  de  receptores,  gestantes  e  pacientes  com 
suspeita de anemias hemolíticas por presença de anticorpos.

30. Sobre o diagnóstico da sífilis, é INCORRETO afirmar que

A. o teste cardiolipínico do VDRL (Veneral Diseases Research Laboratory) é um teste de floculação e 
consiste basicamente em suspensão de cristais de colesterol como suporte da cardiolipina, em meio 
aquoso contendo lecitina, que são aglutinados em presença de soro ou amostra reagente.

B. os  testes  de  cardiolipina  qualitativos  (triagem) devem ser  realizados  com amostra  não diluída  e 
também com amostra diluída 1:8 ou 1:10, pelo risco de resultados falso-negativos eventualmente 
observados em amostras fortemente reagentes, não diluídas, por fenômeno de pró-zona.

C. justifica-se a utilização de testes treponêmicos como o FTA-abs quando os testes de cardiolipina são 
negativos, nas circunstâncias em que a sensibilidade destes é baixa, como para a confirmação de 
sífilis terciária e, eventualmente, sífilis primária.

D. o acompanhamento do caso comprovado de sífilis em tratamento não pode ser feito pelo título do 
VDRL (Veneral Diseases Research Laboratory).

E. como para outras infecções congênitas, a pesquisa de anticorpos IgM no soro de recém-nascido, pelo 
teste de FTA-abs é de grande valor para o diagnóstico da sífilis congênita.

31. É INCORRETO afirmar que

A. Hymenolepis nana é o mais comum cestoda que pode parasitar o homem, conhecido como tênia anã. 

B. pacientes imunodeprimidos têm sintomas mais graves em infecções por  Strongyloides stercoralis, 
apresentando frequentemente episódios de reinfecção e quadros crônicos.

C. parasitas de cães e gatos podem ser agentes etiológicos da Larva Migrans Cutânea em humanos, 
sendo observados nessa patologia, principalmente sintomas dérmicos.

D. pacientes com infecção por Ancilostomídeos podem apresentar anemia microcítica hipocrômica que 
não se regulariza mesmo após suplementação da dieta com ferro.

E. no  parasitismo por  Enterobius  vermicularis a  principal  queixa  dos  hospedeiros  são  quadros  de 
diarréia mucosanguinolenta persistente.

32.  Conforme  as  Diretrizes  Brasileiras  sobre  Dislipidemias  e  Prevenção  da  Aterosclerose,  analise  as 
afirmativas e marque a alternativa correta.

A. A  fórmula  de  Friedewald  é  válida  para  pacientes  com  presença  de  quilomícrons  e  com 
hiperlipoproteinemias do tipo III segundo Fredrickson e colaboradores.

B. O uso  do  Não-HDL colesterol  (Não-HDL-C)  é  indispensável  nos  casos  de  hipertrigliceridemias 
graves (concentrações de triglicérides maior que 400 mg/dL), quando não se pode calcular o LDL - 
colesterol pela equação de Friedewald.

C. A proteína C reativa de alta sensibilidade (PCR-as) não tem sido associada ao risco cardiovascular e 
assim, não apresenta utilidade na estratificação do risco de eventos coronarianos.

D. A eletroforese  de  lipoproteínas  é  uma  metodologia  quantitativa,  portanto  recomendada  para  a 
avaliação  de  risco  de  doença  arterial  coronariana  (DAC).  Porém,  este  exame  não  diferencia  as 
hiperlipidemias  classificadas  segundo  Fredrickson  e  colaboradores  e  não  constata  a  ausência  de 
lipoproteínas.

E. As anormalidades lipídicas geralmente presentes em indivíduos portadores de Diabetes mellitus tipo 



II são caracterizadas apenas por hipercolesterolemia severa, com níveis normais de triglicérides e 
HDL - colesterol.

33.  A  acurácia  na  determinação  do  perfil  lipídico  depende  de  variações  analíticas  e  pré-analíticas. 
Considerando as principais fontes de variações pré-analíticas e recomendações das Diretrizes Brasileiras 
sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose, marque a opção correta.

A. A padronização para a coleta do perfil lipídico recomenda jejum de 12 a 14 horas. Intervalos maiores 
ou menores não interferem nos resultados das determinações laboratoriais destes constituintes.

B. O tempo de duração do torniquete não influencia na determinação do colesterol total sérico.

C. O perfil lipídico deverá ser realizado em indivíduos com um estado metabólico estável. 

D. A ingestão de álcool nas 72 horas que antecedem a coleta de sangue não interfere na determinação de 
triglicérides sérico.

E. O  emprego  de  anticoagulantes  como EDTA e  heparina  é  recomendada  para  a  determinação  de 
triglicérides sérico.

34.  Analise as afirmações abaixo com relação à coleta, conservação e separação de amostras biológicas 
empregadas nas determinações laboratoriais e assinale a alternativa correta.

A. Recomenda-se  a  coleta  de  urina  24  horas  em frascos  contendo  conservante  ácido,  como  ácido 
clorídrico 6N, para a determinação da concentração de ácido úrico urinário. Neste caso, não se deve 
utilizar conservante básico como bicarbonato de sódio (NaHCO3 5g/L).

B. Amostras  séricas hemolisadas levam a obtenção de resultados falsamente diminuídos de potássio 
(K+) decorrentes do fenômeno de hemodiluição. 

C. Há falsa elevação na concentração sérica de potássio quando a amostra de sangue total é coletada e 
mantida sob refrigeração a 4°C, por horas, antes da separação do soro da porção celular. Isto ocorre 
porque a glicólise é inibida e a bomba de Na+-K+ATPase não mantém o gradiente de K+ extra e 
intracelular.

D. Para a determinação de cálcio total pode-se utilizar anticoagulantes como citrato, oxalato e EDTA 
porque  eles  não  formam  complexos  com  o  constituinte  analisado  e  assim,  não  interferem  na 
dosagem.

E. Concentrações elevadas de hemoglobina (hemólise), bilirrubina e de triglicérides podem causar uma 
interferência negativa, ou seja, obtenção de resultados falsamente diminuídos na determinação da 
glicose  plasmática  realizada  por  meio  do  método  enzimático  colorimétrico  (glicose  oxidase  – 
Trinder).

35. De acordo com a IV Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do Infarto Agudo 
do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST, assinale a alternativa INCORRETA.

A. A medida da atividade da CK-MB eleva-se em 4 a 6 horas após o início dos sintomas do infarto 
agudo  do  miocárdio,  com pico  em torno  de  18  horas,  e  normaliza-se  entre  48-72  horas.  Esta 
determinação é considerada pouco sensível para o diagnóstico nas primeiras 6 horas de evolução.

B. A determinação da CK-MB massa apresenta maior sensibilidade clínica e especificidade analítica 
quando comparada com a determinação da atividade da enzima CK-MB. Apresenta sensibilidade 
diagnóstica de 50% após três horas do início dos sintomas e de 80% em 6 horas de evolução.

C. A mioglobina começa a se elevar entre 3-6 horas após o início dos sintomas, com pico entre 16-24 
horas  e  normalização  somente  após  7  a  10  dias.  Apresenta  baixo  valor  preditivo  negativo,  não 
podendo ser empregada para afastar o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio em pacientes com 
alterações eletrocardiomiográficas que dificultam o seu diagnóstico.

D. As troponinas T e I elevam-se entre 4-8 horas após o início dos sintomas, com pico entre 36-72 horas 
e normalização entre 5-14 dias. Apresentam a mesma sensibilidade diagnóstica do que a CK-MB 
entre 12-48 horas de evolução, mas em portadores de doenças que diminuem a especificidade da CK-



MB elas são indispensáveis.

E. Tradicionalmente, a CK-MB tem sido utilizada para o diagnóstico de reinfarto em pacientes com 
infarto agudo do miocárdio devido à normalização de seus valores após 72 horas do início do evento. 
Uma nova elevação, cerca de 20% acima do resultado anterior, antes da normalização de seus valores 
(72 horas) ou uma nova elevação acima do valor de referência,  mesmo após a sua normalização 
prévia, associada a quadro clínico sugestivo, permite o diagnóstico de reinfarto.

36. Considerando os exames laboratoriais que podem ser realizados para avaliar a função renal, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A. “Clearance” ou depuração de creatinina é o volume de plasma a partir do qual uma determinada 
quantidade de creatinina é completamente eliminada ou depurada pelos rins, na urina, por unidade de 
tempo.

B. A produção e consequentemente a concentração sérica de uréia está aumentada após uma dieta rica 
em proteínas, estados de catabolismo protéicos corporal elevados, reabsorção de proteínas sanguíneas 
após hemorragias gastrointestinais e tratamentos com cortisol.

C. A razão entre nitrogênio uréia sérica/creatinina sérica é empregada para diferenciar azotemias pré-
renal e pós-renal.

D. As equações de predição MDRD (Modification on Diet in Renal Disease) com 4 ou 6 variáveis e de 
Cockcroft & Gault foram propostas para se estimar a taxa de filtração glomerular.

E. A creatinina é considerada um bom marcador para se avaliar a taxa de filtração glomerular, pois ela 
não apresenta síntese corporal constante além de sofrer reabsorção e secreção significativa ao nível 
tubular renal.

37. Assinale a associação INCORRETA.

A. Desvio à esquerda - Infecção bacteriana.

B. Eosinofilia – Síndrome de Cushing.

C. Linfócitos atípicos – infecção viral.

D. Eosinofilia – reações alérgicas.

E. Neutrofilia – infecção bacteriana.

38. Faz parte da investigação das anemias microcíticas e hipocrômicas, EXCETO, 

A. dosagem de ferro sérico.

B. eletroforese de hemoglobina.

C. ferritina.

D. teste de Coombs direto.

E. análise do esfregaço sanguíneo.

39. Dos exames laboratoriais abaixo, qual avalia a hemostasia primária? 

A. TAP (tempo de ativação da protrombina).

B. TTPA (tempo da tromboplastina parcial ativada).

C. TAP + TTPA.

D. Tempo de sangramento.

E. Tempo de coagulação.

40. Paciente está heparinizado após infarto agudo do miocárdio. Qual dos exames laboratoriais abaixo é o 



melhor para monitorar a anticoagulação pela heparina?

A. TAP.

B. TTPA.

C. Contagem de plaquetas.

D. Tempo de sangramento.

E. Prova do laço.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

FISCAL DE TRIBUTOS

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de FISCAL DE TRIBUTOS que é constituída 
de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos  Gerais, 
Matemática,  Noções  Básicas  de  Informática  e  Conhecimentos  Específicos.  As  matérias  possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o  leitor  não  precisa  saber  que  Band remete  à  Rede  Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e  objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal. Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 
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de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância  política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política,  deviam apenas cuidar do lar  e dos filhos.  A casa-grande era a residência  da família  do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma  vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 
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sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FISCAL DE TRIBUTOS
16.  O  ramo  da  ciência  contábil  que  aplica,  no  processo  gerador  de  informações,  os  Princípios 
Fundamentais e as normas contábeis direcionados ao controle patrimonial das entidades do setor público 
denomina-se 
A. Contabilidade Financeira.
B. Contabilidade Gerencial.
C. Contabilidade Pública.
D. Contabilidade Patrimonial.
E. Contabilidade de Custos.

17. Para o reconhecimento das despesas e das receitas orçamentárias, o regime contábil adotado no Brasil, 
era  respectivamente,  caixa  e  competência.  Entretanto,  o  Manual  da  Receita  Nacional,  aprovado  pela 
Portaria  Conjunta  STN/SOF nº  3,  de  2008,  aplicado  à  União,  aos  Estados,  ao Distrito  Federal  e  aos 
Municípios, a partir  da execução orçamentária de 2009, em sua 1ª edição, estabelece que, tanto para a 
receita quanto para a despesa aplica-se na sua integralidade um único regime contábil. Este regime contábil 
é:
A. Competência.
B. Misto.
C. Caixa.
D. Contingenciamento.
E. Fiscal.

18. O ingresso de dinheiro definitivo nos cofres públicos, imprescindível para que o Estado cumpra suas 
funções e possa gerir a economia em geral é denominado Receita Pública. Quanto a sua periodicidade as 
receitas públicas são dividas em 
A. Ordinárias e extraordinárias.
B. Originárias e derivadas.
C. Correntes e de capital.
D. Mensal e anual.
E. Correntes e restos a pagar.

19.  Despesas  públicas  são os  gastos  de  Administração  Pública  para  a  realização  das  funções  estatais. 
Constituem fases da realização das despesas em ordem cronológica:
A. Aquisição, recebimento e pagamento.
B. Empenho, pagamento e liquidação.
C. Empenho, liquidação e pagamento.
D. Liquidação, empenho e pagamento.
E. Pedido de compra, pagamento e liquidação. 

20. Constituem receita corrente:
A. As decorrentes de recebimento de recurso de outras pessoas de direito público, destinada a atender 

despesas de capital.
B. As decorrentes de recebimento de recurso de outras pessoas de direito privado, destinada a atender 

despesas de capital.
C. As decorrentes da conversão em espécie de bens e direitos.
D. As decorrentes do pagamento de tributos, das multas, da execução fiscal.
E. As decorrentes da alienação de bens públicos.

21. Estágio da receita é cada passo identificado que evidencia o comportamento da receita e facilita o 
conhecimento e a gestão dos ingressos de recursos. São estágios da receita, EXCETO,



A. Previsão.
B. Lançamento.
C. Arrecadação. 
D. Recolhimento. 
E. Recebimento.

22.  O nível  que detalha a espécie da receita pública com maior precisão,  especificando a origem dos 
recursos financeiros, agregando determinadas receitas com características próprias e semelhantes entre si, 
denomina-se  
A. Lançamento.
B. Rubrica.
C. Efetivação.
D. Previsão.
E. Alínea.

23. A dívida pública contraída para ser totalmente amortizada até o término do exercício orçamentário em 
que foi gerada denomina-se
A. dívida pública anual. 
B. dívida pública fundada.
C. dívida pública flutuante.
D. dívida pública em moeda nacional.
E. dívida pública em moeda estrangeira

24. A despesa orçamentária empenhada, mas não paga até o último dia do exercício financeiro, constitui 
uma dívida pública, em razão de seu um compromisso assumido pelo Estado com terceiros. De acordo com 
a sua natureza, será classificada como Dívida 
A. Consolidada.
B. Remanescente.
C. Ativa da União.
D. Fundada.
E. Flutuante.

25. As despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das 
não processadas, denominam-se:
A Restos a Pagar
B Resultado de Exercícios Futuros
C Débitos de Tesouraria
D Despesas Administrativas
E Despesas extraordinárias

26. Considere a seguinte situação hipotética: uma determinada despesa com origem no ano 2008 só foi 
reconhecida, empenhada e paga no ano de 2010, a sua contabilização deverá ser feita à conta de dotação de 
A. despesas de exercícios anteriores.
B. despesas de exercícios futuros.
C. restos a pagar.
D. restos a recolher.
E. despesas especiais.

27. Assinale a opção INCORRETA.
A. Empenho  é  o  ato  administrativo  emanado  da  autoridade  competente  que  cria  para  o  Estado  a 

obrigação de pagamento. 
B. Em situações  especiais,  justificados  pela  autoridade  competente,  será  permitida  a  realização  de 

despesa sem prévio empenho, e nesses casos, será dispensada a emissão da nota de empenho.
C. O pagamento representa a fase final do processo de despesa pública e somente poderá ser efetuado 

quando ordenado após sua regular liquidação.



D. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
E. A liquidação é o estágio que consiste na verificação do direito do credor, tendo por base os títulos e 

documentos comprobatórios do implemento de sua obrigação.

28. Assinale a alternativa correta.
A. As taxas têm como fato gerador e base de cálculo diversa à dos impostos.
B. As taxas têm como fato gerador uma contraprestação pecuniária de um ente estatal.
C. As taxas somente podem ser instituídas pela União.
D. As taxas têm como fato gerador somente a utilização efetiva de determinado serviço público. 
E. O exercício regular do poder de polícia administrativa não enseja a cobrança de qualquer taxa, pois 

trata-se de função típica do Estado.

29. A Certidão Negativa de Débito Tributário expedida erroneamente, prejudicando a Fazenda Pública, 
responsabiliza
A. pessoalmente o funcionário que a expedir,com culpa ou fraude, somente pelos créditos tributários
B. pessoalmente o beneficiado, pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos 
C. pessoalmente o funcionário que a expedir, com dolo ou culpa, pelo crédito tributário e multa de 2% 

acrescidos 
D. pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos,somente 

em caso de dolo 
E. pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos, não 

excluindo a responsabilidade criminal e funcional que no caso couber.

30. Assinale a opção correta.
A. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles 

efetuados serão conservados até o final do exercício financeiro subsequente.
B. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles 

efetuados serão conservados até que ocorra a decadência dos créditos tributários.
C. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles 

efetuados serão destruídos após o término do exercício financeiro.
D. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles 

efetuados  serão  conservados  até  que  ocorra  a  prescrição  dos  créditos  tributários  decorrentes  das 
operações a que se refiram.

E. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles 
efetuados serão destruídos após decorridos três anos do último lançamento.

31. Com relação às atividades de fiscalização, assinale a opção correta. 
A. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, mediante intimação escrita, são obrigados a 

prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, 
negócios ou atividades de terceiros. 

B. Os tabeliães,  escrivães e demais serventuários de ofício,  não são obrigados a prestar à autoridade 
administrativa  informações  de  que  disponham com relação  aos  bens,  negócios  ou  atividades  de 
terceiros, ainda que solicitado mediante intimação escrita. 

C. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, somente são obrigados a prestar à autoridade 
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades 
de terceiros, se houver determinação judicial.

D. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício fornecerão informações de que disponham 
com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros a qualquer interessado, independente de 
solicitação escrita.

E. Somente  o  Ministério  Público  poderá  solicitar  informações  aos  tabeliães,  escrivães  e  demais 
serventuários de ofício, sobre bens, negócios ou atividades de terceiros.

32.  O  procedimento  administrativo  tendente  a  verificar  a  ocorrência  do  fato  gerador  da  obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, denomina-se
A. Notificação.



B. Tributação.
C. Arrecadação
D. Lançamento.
E. Penalidade.

33. Com relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é correto afirmar que
A. contribuinte é o prestador do serviço.
B. contribuinte é o importador. 
C. contribuinte é o proprietário do imóvel onde o serviço é prestado.
D. contribuinte é aquele que contratou o serviço.
E. o contribuinte será determinado por lei municipal que trata do assunto.

34. Com relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é INCORRETO afirmar que
A. incide sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior 

do País.
B. a incidência do imposto depende da denominação dada ao serviço prestado.
C. o imposto não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do País.
D. o imposto não incide sobre a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, 

dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem 
como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados.

E. a incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado.

35. Com relação ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é correto afirmar que
A. tem com fato gerador a prestação de serviço somente por pessoa física.
B. tem com fato gerador a prestação de serviço somente por pessoa jurídica.
C. tem com fato gerador a prestação de serviço, por empresa ou profissional autônomo, com ou sem 

estabelecimento fixo, de serviço que não configure, por si só, fato gerador de imposto de competência 
da União ou dos Estados.

D. tem como fato gerador a renda do trabalhador rural.
E. tem como fato gerador a venda de qualquer mercadoria sem emissão de nota fiscal. 

36. Com relação ao Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é correto afirmar que
A. poderá ter alíquota diferenciada em razão da renda familiar do proprietário.
B. poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel.
C. não poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.
D. o valor do imóvel é prescindível para a determinação da alíquota.
E. poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização do imóvel, mas seu uso não interfere na 

determinação da alíquota.  

37 .Com relação ao ITBI é INCORRETO afirmar que 
A. contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei.
B. não incide nas transmissões causa mortis.
C. o fato gerador é a transmissão, por ato oneroso, de bens imóveis.
D. incide sobre a transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, ainda que a transmissão seja 

efetuada para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica para realização de seu capital social 
E. é de competência do município.

38. Constitui impostos de competência do município:
A. Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territo23. Constitui impostos de competência do município:rial 

Urbana e Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. 
B. Imposto Sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários e Imposto Sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana
C. Imposto  sobre  a  Transmissão  de  Bens  Imóveis  e  de  Direitos  a  eles  Relativos,  Imposto  Sobre  a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana e Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
D. Imposto  Sobre  a Propriedade  Predial  e  Territorial  Urbana e  Imposto  Sobre  Serviços  de  Qualquer 



Natureza
E. Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e Imposto sobre Produtos Industrializados

39. Conforme o Código Tributário Nacional, não extingue o crédito tributário:
A. O pagamento. 
B. A compensação.
C. A remissão.
D. A anistia
E. A decisão judicial passada em julgado.

40. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário, EXCETO,
A. a moratória.
B. o depósito do seu montante integral.
C. o parcelamento.
D. a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
E. o cumprimento das obrigações assessórias.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

MÉDICO ANESTESISTA

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de MÉDICO ANESTESISTA que é constituída 
de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos  Gerais, 
Matemática,  Noções  Básicas  de  Informática  e  Conhecimentos  Específicos.  As  matérias  possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o  leitor  não  precisa  saber  que  Band remete  à  Rede  Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e  objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal. Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Participa??o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquiza??o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regionaliza??o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Descentraliza??o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eq?idade
http://pt.wikipedia.org/wiki/1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui??o_Federal


de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância  política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política,  deviam apenas cuidar do lar  e dos filhos.  A casa-grande era a residência  da família  do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma  vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 
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sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO ANESTESISTA
16. Dentre as condutas citadas abaixo indique a que deve ser usada para o tratamento do  delírium pós-
operatório no paciente idoso.

A. Sedação contínua durante todo o procedimento cirúrgico.

B. Administração, profilática, de haloperidol perioperatório.

C. Retirada de próteses e órteses que são usadas diariamente pelo paciente com a finalidade de proteção 
contra trauma.

D. Métodos de contenção física devem ser evitados.

E. Nenhuma das acima.

17. A hipotermia é usada como medida neuroprotetora no peri e pós-operatório de determinadas patologias. 
Qual das alternativas representa um efeito indesejável dessa conduta?

A. anemia.

B. hipermetabolismo de fármacos.

C. disfunção plaquetária.

D. desvio da curva de dissociação da hemoglobina para a direita.

E. diminuição da resistência vascular periférica.

18. Dentre as opções abaixo, é indicação de intubação retrógada (IR):

A. Obesidade.

B. situações eletivas onde a via aérea difícil tenha sido antecipada.

C. tumor de laringe.

D. deformidades anatômicas da via aérea.

E. situação “não intubo, não ventilo”.

19. Podemos afirmar, em relação ao cetorolaco, que

A. assim como os opioides, promove analgesia dose-dependente e não exibe efeito teto.

B. a meia-vida de eliminação permite sua utilização em dose única diária.

C. diminui a agregação plaquetária por inibição reversível da prostaglandina sintetase.

D. inibe seletivamente a ciclo-oxigenase-2 (COX-2), portanto não provoca irritação gástrica.

E. não há risco de insuficiência renal aguda pelo uso perioperatório.

20. Quando da utilização do oxímetro de pulso, observa-se o seguinte:

A. Com a SpO2 de 95%, a saturação real pode ser de 90% até 100%.

B. Para uma curva de dissociação da oxihemoglobina normal, uma SpO2 de 90% indica PaO2 em torno 
de 80mmHg.

C. Com a SpO2 de 100% a PaO2 está em torno de 150mmHg.

D. Com a presença  de níveis  elevados de  carboxihemoglobina  a confiabilidade  do oxímetro  não é 



alterada.

E. Entre 24 e 30% de hematócrito, o oxímetro de pulso subestima a PaO2.

21. Na anestesia para ressonância magnética (RM), pode-se afirmar que o (a)

A. campo magnético é intermitente.

B. campo magnético deve ser desligado antes da indução anestésica e religado após a anestesia ter sido 
iniciada.

C. anestesiologista  não deve permanecer  dentro  da sala  de  exame uma vez que efeitos  danosos  às 
células humanas pelo campo magnético da RM foram demonstrados.

D. imagem é gerada rapidamente e o tempo dos procedimentos inferior a 10 minutos.

E. imobilidade do paciente é determinante principal na qualidade das imagens.

22. Ao escolher o anestésico inalatório para procedimento laparoscópico em adultos, considera-se que, com

A. o sevoflurano, o despertar é mais precoce e o tempo de alta igual ao do isoflurano.

B. o sevoflurano, o despertar e o tempo de alta são mais precoces do que com o isoflurano.

C. o desflurano, o despertar é mais precoce e o tempo de alta igual ao do isoflurano.

D. o desflurano, o despertar e o tempo de alta são semelhantes aos do isoflurano.

E. o sevoflurano, o despertar e o tempo de alta são menores do que com o desflurano.

23. Paciente de 58 anos, obeso mórbido, sem história de roncos ou apneia do sono, foi submetido à cirurgia 
ortopédica  de  duas  horas  de  duração  sob  anestesia  geral.  Foi  admitido na  sala  de  recuperação  (RPA) 
extubado. São cuidados pós-operatórios recomendados:

A. Manter decúbito elevado e suplementação de oxigênio por cateter nasal.

B. Instituir suporte ventilatório na primeira noite de pós-operatório.

C. Instalar ventilação com pressão positiva contínua (CPAP), sob máscara facial.

D. Postergar a fisioterapia respiratória para após a alta da recuperação.

E. Reintubar, se o volume corrente for menor que 10mL.kg-1.

24. Na grávida a termo, pode-se afirmar que

A. o volume corrente não se altera.

B. a capacidade residual funcional é preservada.

C. as alterações da capacidade residual funcional e do volume minuto tornam mais rápida a indução da 
anestesia inalatória.

D. o volume minuto está diminuído.

E. o volume de reserva expiratório está aumentado.

25. Após intubação com tubo de dupla luz (do tipo Robertshaw esquerdo), detectaram-se, à ausculta: sons 
respiratórios  audíveis  bilateralmente,  quando  a  ventilação  era  feita  pelo  ramo bronquial,  e  inaudíveis, 
quando pelo ramo traqueal. Pode-se afirmar que o balonete do ramo

A. traqueal está abaixo da carina.

B. bronquial está acima da carina.

C. bronquial avançou no brônquio fonte.

D. bronquial está obstruindo o brônquio do lobo superior.



E. traqueal está herniado obstruindo o ramo bronquial.

26. O propofol

A. desencadeia a síndrome de hipertermia maligna.

B. potencializa o efeito dos bloqueadores neuromusculares adespolarizantes.

C. não interfere com a secreção do hormônio adrenocorticotrófico.

D. altera as funções hepática, hematológica e fibrinolítica.

E. não desencadeia reações anafilactoides.

27. O remifentanil

A. pode ser usado por via peridural ou subaracnoidea.

B. não proporciona analgesia residual pós-operatória.

C. é contraindicado em pacientes com insuficiência hepática ou renal.

D. é contraindicado em infusão contínua prolongada.

E. tem meia-vida de eliminação dependente do tempo de infusão.

28. A lidocaína no pH fisiológico encontra-se

A. totalmente na forma ionizada.

B. totalmente na forma não ionizada.

C. metade na forma ionizada.

D. predominantemente na forma não ionizada.

E. predominantemente na forma ionizada.

29. A redução da temperatura central que geralmente ocorre na primeira hora de anestesia geral é devida, 
primariamente, à

A. perda de calor por convecção.

B. redução da produção de calor.

C. perda de calor por evaporação.

D. redistribuição interna de calor.

E. perda de calor pelo trato respiratório.

30. Em relação ao uso de opioides no neuroeixo, é correto afirmar que os

A. hidrossolúveis apresentam menor latência.

B. hidrossolúveis apresentam maior potência.

C. lipossolúveis apresentam maior tempo de duração.

D. lipossolúveis apresentam menor incidência de efeitos colaterais.

E. lipossolúveis apresentam maior porcentagem de liberação de histamina.

31. Antagonistas muscarínicos causam

A. bradicardia.

B. broncodilatação.

C. hipermotilidade intestinal.



D. diminuição do inotropismo.

E. aumento da secreção ácida gástrica.

32. Uso de drogas com atividade agonista Beta 1 adrenérgica causa

A. liberação de insulina.

B. gliconeogênese.

C. glicogenólise hepática.

D. vasoconstrição cutânea.

E. broncodilatação.

33. Rodrigo é um advogado de 45 anos de idade sem comorbidade. Vem ao seu consultório de avaliação 
pré-anestésica,  relata  que  será  submetido  a  procedimento  cirúrgico  na  semana  seguinte  (herniorrafia 
inguinal esquerda) e solicita orientações para alimentação no dia cirúrgico. De acordo com as orientações 
da American Society of Anesthesiologists o tempo de jejum após uma refeição de suco de laranja sem polpa 
com torradas deve ser de

A. duas horas.

B. quatro horas.

C. seis horas.

D. oito horas.

E. dez horas.

34. Dentre as drogas citadas abaixo qual pode desencadear hipertermia malígna?

A. cisatracúrio.

B. desflurano.

C. tetracaína.

D. dantrolene.

E. óxido nitroso

35. De acordo com as recomendações de profilaxia de náuseas e vômitos pós-operatório  qual dos fármacos 
abaixo não é caracterizado como profilático em cirurgias eletivas?

A. Droperidol.

B. Metoclopramida.

C. Ondanzetrona.

D. Prednisona.

E. Pacth de escopolamina.

36. No centro cirúrgico do Hospital São José você é o único anestesiologista no plantão. Está ocorrendo 
uma  cirurgia  ortopédica  sob  raquianestesia  com sedação  contínua(propofol).  Ao  se  retirar  da  sala  de 
cirurgia e dirigir-se à recepção do hospital para uma consulta pré-anestésica você estará praticando?

A. Iatrogenia.

B. Imperícia.

C. Imprudência.

D. Negligência.



E. Crime doloso.

37. Na classificação de Mallampati a visualização do pálato mole e da base úvula caracteriza:

A. Casse I.

B. Classe II.

C. Classe III.

D. Classe IV.

E. Classe V.

38. Você classificaria, de acordo com a American Society of Anesthesiologists (ASA), um paciente com 
insuficiência renal crônica, em choque séptico por pneumonia, em uso de ventilação mecânica e droga 
vasoativa que será submetido a traqueostomia em

A. P1.

B. P2.

C. P3.

D. P4.

E. P5.

39. A cetamina-S em dose de 1mg/Kg de peso produz?

A. Broncoconstrição.

B. Supressão do reflexo da tosse e da deglutição.

C. Aumento da pressão intracraniana e intraocular.

D. Vasodilatação.

E. Relaxamento muscular.

40. Durante a realização de bloqueio do plexo braquial seu paciente apresenta rebaixamento do nível de 
consciência  evoluindo  para  crise  convulsiva.  Após  diagnóstico  de  intoxicação  por  anestésico  local  a 
principal conduta no tratamento deste evento adverso é

A. bicarbonato de sódio.

B. midazolam.

C. oxigênio.

D. succinilcolina.

E. fentanil.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

MÉDICO CIRURGIÃO

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de MÉDICO CIRURGIÃO que é constituída 
de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos  Gerais, 
Matemática,  Noções  Básicas  de  Informática  e  Conhecimentos  Específicos.  As  matérias  possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o  leitor  não  precisa  saber  que  Band remete  à  Rede  Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e  objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal. Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 
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de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância  política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política,  deviam apenas cuidar do lar  e dos filhos.  A casa-grande era a residência  da família  do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma  vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 
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sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO CIRURGIÃO
16. Paciente de 60 anos realizou retosigmoidectomia abdominal eletiva devido a adenocarcinoma em reto 
alto. Utiliza AAS infantil desde angina pectoris ocorrida há 5 anos. Sobre seus cuidados peri-operatórios 
podemos afirmar somente que

A. analgesia  peri-dural  com  anestésico  local  associada  a  anestesia  geral  em  cirurgia  abdominais 
aumenta o período de ileo paralítico pós-operatório.

B. deve ser suspenso AAS 7 dias antes da cirurgia.

C. todos pacientes após cirurgia com anestesia geral ou regional devem ser encaminhados a Sala de 
Recuperação Pós-anestésica ou a UTI no pós-operatório imediato.

D. 1,4 a 11/10.000 pacientes sofrem aspiração pulmonar durante anestesia, esta podendo ser prevenida 
com a recomendação de jejum de no mínimo 8 horas previamente a cirurgia em pacientes hígidos.

E. segundo revisões sistemáticas da literatura o preparo mecânico do cólon no pré-operatório diminui o 
risco de infecção pós-operatória e deiscência de anastomose.

17.  Paciente  hígido,  eutrófico,  em pós- operatório de colecistectomia laparotômica há 5 dias apresenta 
abaulamento doloroso sobre a ferida operatória, não apresentando celulite. Vem ao posto de saúde para sua 
avaliação pois realizou cirurgia em outra cidade. Afebril, refere calafrios. Frequência cardíaca de 88bpm e 
bom estado geral. Sobre complicações pós-operatórias deste caso podemos afirmar, EXCETO, que

A. Podemos realizar punção sendo esta útil no diagnóstico e tratamento do seroma de ferida operatória. 

B. Na suspeita de deiscência de parede abdominal devemos evitar a punção.

C. O uso de drenos para profilaxia de infecção de cavidade em cirurgias peritoniais não se encontra 
justificado na literatura.

D. Se identificada secreção purulenta na ferida nas camadas de pele e subcutâneo o tratamento consiste 
em abertura  da  ferida  para  cicatrização  de 2a  intenção,  sendo necessário  o  uso de antibióticos 
adjuvantes.

E. Antibiótico-profilaxia  estaria  indicada no pré-operatório  se fosse planejada colangiografia  trans-
operatória.

18. Paciente feminina de 25 anos com disfagia progressiva há 4 meses, previamente hígida. Sobre este caso 
e possíveis causas de disfagia podemos afirmar somente que

A. esofagite eosinofílica não justificaria os sintomas.

B. idade precoce exclui diagnóstico de carcinoma de esôfago.

C. se firmado diagnóstico de acalasia, toxina botulínica faz parte do arsenal terapêutico.

D. endoscopia digestiva alta é fundamental para o diagnóstico de Espasmo Esofagiano Difuso.

E. esôfago de Barret sem displasia tem tratamento controverso, podendo ser tratado cirurgicamente ou 
clinicamente. 

19. Paciente de 55 anos, apresenta sangramento rutilante junto com as fezes há 45 dias não associado a 
proctalgia. Diz que pinga no vaso e as vezes suja o papel. Nega prolapso anal. Nega alteração de hábito 
intestinal. Nega tenesmo, mucorreia ou emagrecimento. Hígido previamente. Relata que sua mãe faleceu de 
câncer de colo de útero em idade precoce, sendo criado por sua avó materna que veio a falecer de câncer de 
cólon sigmóide metastático aos 82 anos. Sobre o caso acima podemos afirmar , EXCETO, que



A. a pesquisa de sangue oculto fecal não está justificada, sendo indicada colonoscopia.

B. apresenta  duas  neoplasias  relacionadas  a  Síndrome  de  Lynch,  devendo  realizar  rastreamento  de 
neoplasias mais intenso.

C. a lesão neoplásica que afetou sua avó provavelmente tratava-se de neoplasia esporádica.

D. o uso do antigenocarcinoembrionário não esta justificado no diagnóstico deste paciente, devendo ser 
reservado para prognóstico e seguimento de pacientes com câncer colorretal.

E. Doença hemorroidária é uma forte possibilidade neste caso, sendo que na maioria dos casos não 
causa dor e é de tratamento não-cirúrgico. 

20. Paciente de 65 anos de idade, feminina, realiza colonoscopia para rastreamento de câncer colorretal por 
sua  solicitação.  Retorna  a  seu  consultório  preocupada  e  acompanhada  da  filha  enfermeira  porque  na 
conclusão do laudo da colonoscopia consta : “doença diverticular difusa dos cólons” (exame realizado até o 
íleo terminal, ausência de estenoses ou sinais inflamatórios agudos). Relata que lhe disseram tratar-se de 
doença grave e que precisaria ser submetida a uma cirurgia. Sobre o caso e a patologia acima descritas 
poderias orientar a paciente com todas assertivas, EXCETO,

A. na  maioria  das  vezes  trata-se  de  achado  incidental,  não  causando  sintomas  e  não  justificando 
terapêutica clinica ou cirúrgica

B. podem ocorrer complicações infecciosas, sendo estas mais comuns no cólon sigmóide. 

C. em caso de dor em fossa ilíaca esquerda e febre, o diagnóstico de diverticulite deve ser levado em 
consideração e indicada colonoscopia de emergência

D. se ocorrer uma diverticulite de sigmóide classificada como Hinchey IV será necessária cirurgia de 
Hartmann

E. Hemorragias podem acontecer, sendo bastante volumosas e na grande maioria das vezes originárias 
do cólon direito.

21.  Paciente  de  24 anos apresenta  há  40 dias  dor  anal  intensa  associada a sangramento evacuatório e 
saliência anal. Relata uso de Lactopurga diariamente. Nega saída de secreção anal ou febre. Sobre o caso 
acima podemos afirmar que

A. O diagnóstico de doença hemorroidária é o mais provável.

B. Ligadura elástica e esclerose podem beneficiar a paciente no seu tratamento.

C. Esfinterotomia lateral interna resolve 90% dos casos.

D. Toxina botulínica, nitratos tópicos e pomadas a base de lidocaína tem resultados melhores que o 
placebo na cura da patologia.

E. Está relacionada com hipotonia esfincteriana

22.  Paciente  de  61 anos,  cardiopata  isquêmico de longa data  chega  a  emergência  com quadro  de dor 
abdominal muito intensa há 2 dias, associada a diarréia e sangramento nas fezes. Ao exame não apresenta 
rigidez  ou  dor  a  descompressão.  TA 60/40  Fc  130.  Prostrado.  Se  espera  encontrar  na  investigação 
EXCETO,

A. arteriografia pode auxiliar no diagnóstico.

B. LDH estará bastante aumentada.

C. a gasometria demonstrará acidose respiratória.

D. Rx de abdômen com edema de alça.

E. amilase acima do normal.

23. A causa mais frequente do caso acima é:



A. Isquemia não-oclusiva.

B. Trombose de artéria mesentérica inferior.

C. Embolia de mesentérica.

D. Dissecção de aneurisma de aorta.

E. Trombose de veia mesentérica.

24. Paciente de 22 anos de idade, masculino vem a emergência do Hospital Universitário por abaulamento 
irredutível em região inguinal esquerda há 12 horas com ruídos hidroaéreos presentes no local. Foi indicada 
pelo cirurgião procedimento de emergência. Sobre o caso acima podemos aferir, exceto, que

A. não deverá ser reduzida a hérnia na sala de emergência devido a o risco de necrose.

B. caso seja realizada enterectomia não deverá ser colocado dreno para “vigiar”anastomose.

C. se a borda antimesentérica de alça de intestino delgado estiver encarceirada, trata-se de hérnia de 
Litré.

D. não é necessária a realização de antibiótico-profilaxia caso não exista necrose, uma vez que se trata 
de cirurgia “Limpa”.

E. hérnia inguinais indiretas são mais frequentes nessa faixa etária.

25. Sobre icterícia obstrutiva é correto afirmar que

A. O tumor periampular mais frequente é o de colédoco distal.

B. Neoplasia de vesícula biliar tem mau prognóstico e raramente é achado incidental.

C. Neoplasias de via biliar raramente cursam sem colelitíase.

D. Neoplasia de cabeça de pâncreas tem o melhor prognóstico dos tumores peri-ampulares.

E. Duodenopancreatectomia quando possível  e em centros  especializados apresenta  taxas de cura de 
aproximadamente 50% nos tumores peri-ampulares.

26. Paciente de 56 anos vem a emergência do Hospital  Universitário por quadro de hematêmese. Após 
reposição volêmica e estabilização hemodinâmica, é realizada endoscopia digestiva alta que evidencia lesão 
submucosa erosada em corpo gástrico. Apresenta novo episódio de sangramento volumoso sendo então 
encaminhado  a  cirurgia  de  ressecção  gástrica.  Anatomopatológico  concluiu:  Tumor  Estromal 
Gastrointestinal (GIST) erosado. Sobre estes tumores é possível afirmar, EXCETO, que

A. Imatinib pode ser utilizado no seu tratamento quando irressecável ou metastático.

B. Tratamento padrão é ressecção cirúrgica, sendo causa rara de hemorragia digestiva alta.

C. Derivam do epitélio glandular GIST

D. Positividade para C-Kit é necessária para seu diagnóstico à imuno-histoquímica.

E. Sua localização mais comum no aparelho digestivo é gástrica

27. Paciente de 24 anos, apresenta há 6 meses quadro de diarréia, proctorragia, tenesmo e mucorreia sendo 
tratada em sua cidade natal com sulfassalazina 500 mg – 2x/dia. Iniciou há 3 dias com piora da diarréia, 
apresentando  até  20  evacuações  sanguinolentas  por  dia.  Nas  últimas  12  horas  apresentou  distensão 
abdominal importante, ausência de evacuações, taquicardia e hipotensão. Sobre o caso acima é possível 
afirmar somente que

A. provavelmente desenvolveu obstrução intestinal mecânica.

B. Megacólon Chagásico é o diagnostico mais provável. 

C. pode necessitar de tratamento cirúrgico de urgência, sendo a cirurgia de eleição neste momento a 
Colectomia Total.



D. esta relacionada a agudização da Doença de Crohn na maioria dos casos.

E. o tratamento está incorreto, pois deveria ter sido receitada sulfadiazina

28. Nas últimas duas décadas tomou grande impulso os preceitos da Medicina Baseada em Evidências, 
apesar de nos periódicos cirúrgicos mais importantes apenas 3,4% dos trabalhos publicados tratavam-se de 
Ensaio  Clínicos  Randomizados  entre  1966-2000.  Sobre  a  Cirurgia  Baseada  em  Evidências  podemos 
afirmar somente que

A. ensaios clínicos randomizados em cirurgia são mais fidedignos, uma vez que não sofrem influência 
da indústria médico-farmacêutica. 

B. estudos de Coorte são estudos transversais.

C. ausência de evidência não é ausência de benefício.

D. a randomização é fundamental para um estudo caso-controle adequado.

E. meta-análise é ensaio clínico randomizado multicêntrico.

29. Paciente de 39 anos apresenta adenocarcinoma de ceco associado a adenocarcinoma de ângulo hepático 
do cólon. Sua mãe faleceu por neoplasia maligna endometrial e seu avô materno apresentou neoplasia de 
bexiga aos 52 anos de idade. Sobre o caso acima podemos afirmar, EXCETO, que

A. apresenta tumores sincrônicos.

B. tendem a apresentar mais tumores de cólon direito.

C. seu diagnóstico ser realizado através dos critérios de Amsterdam.

D. tendem a apresentar múltiplo pólipos colônicos associados (+ de 100)

E. está relacionado a falhas nos gens reparadores do DNA.

30. Afirmações sobre Doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Assinale a INCORRETA.

A. Doença de Crohn causa mais síndrome de má absorção.

B. A proctocolectomia total cura a retocolite.

C. A bolsa ileal não deve ser realizada na Doença de Crohn.

D. A malignização esta relacionada somente a retocolite ulcerativa..

E. O tratamento medicamentoso é a primeira opção.

31. Sobre as lesões císticas do pâncreas podemos afirmar, EXCETO, que

A. a grande maioria são de origem epitelial

B. frequentemente são confundidos com pseudo-cistos

C. neoplasias císticas mucinosas são, na maioria das vezes, de observação clinica.

D. a lesão cística mais comum é o adenoma seroso

E. neoplasias  serosas  são  geralmente  multicisticas,  com menos  de  2cm,  apresentando  calcificações 
centrais em aproximadamente 20% dos casos. 

32. G.F. 42 anos, feminina, IMC 30, multigesta, relata dor crônica em Hipocôndrio Direito, que piora ao uso 
de  comidas  gordurosas.  Associado  com  náuseas,  vômitos  e  diarréia  ocasional.  Assinale  a  alternativa 
INCORRETA.
A. No caso acima o diagnóstico de colecistite crônica é razoável e o exame mais indicado é o Ultra-som. 

A tomografia  não  tem papel  importante  na  avaliação  da  colecistite  aguda,  exceto  em situações 
especiais, quando a apresentação é atípica e o US não é conclusivo.

B. Pacientes com litíase vesicular assintomática que necessitam de nutrição parenteral total prolongada 
devem ser submetidos à colecistectomia eletiva.



C. Nos  pacientes  imunodeprimidos  a  colecistite  calculosa  alitiasica  é  a  segunda  causa  de  cirurgia 
abdominal, depois da apendicite aguda.

D. Cálculos grandes, principalmente aqueles maiores de 2,5 cm causam menos colecistite aguda que os 
cálculos pequenos, alem do mais os cálculos pequenos estão mais associados ao câncer de vesícula 
biliar.

E. O evento patogênico desencadeador dos fenômenos inflamatórios que culminam com a colecistite 
aguda é, em 90% dos casos, a impactação de um cálculo no infundíbulo vesicular ou ducto cístico.

33. Paciente feminina de 32 anos de idade realizou herniorrafia inguinal sob raquianestesia há 10 horas. No 
momento enfermagem chama médico residente pois a paciente não urinou após a cirurgia e sente que esta 
com a bexiga cheia e dolorosa. Na manhã seguinte apresenta intensa cefaléia. Sobre o caso acima podemos 
afirmar, EXCETO, que

A. opiáceos administrados a paciente podem estar causando o quadro urinário.

B. deve ser realizada sondagem vesical de alívio.

C. cloridrato de nabulfina pode causar retenção urinária assim como íleo paralítico.

D. a Cefaleia provavelmente decorre da raquianestesia necessitando, na maioria  das vezes, que seja 
realizado “blood-patch”.

E. fenatanil pode ser utilizado na raquianestesia e se trata de opiáceo forte.

34.  Paciente  de  85  anos  chega  a  sala  de  emergência  obnubilado,  em franca  insuficiência  ventilatória, 
taquicárdico e hipotenso. Familiares referem que estava bem até há 2 dias atrás, quando queixou-se de dor 
abdominal em epigástrio e mesogástrio de inicio insidioso. Após realizadas medidas de suporte iniciou-se 
acalorada discussão entre os acadêmicos e residentes sobre o que estaria acontecendo e o que deveria ser 
feito,  mediados pelo astuto cirurgião e o estudioso clínico plantonistas.  Das afirmações efetuadas,  qual 
deveria ser repudiada pelo grupo, por estar INCORRETA?

A. Devemos realizar um eletrocardiograma pois pode ser um infarto??!!

B. Para quadros graves assim, devemos solicitar gasometria arterial, pois acidose metabólica poderia 
corroborar para um diagnóstico de isquemia mesentérica!

C. Sugiro uma Tomografia Computadorizada Abdominal, afinal é o exame mais sensível e especifico 
para apendicite aguda, muitas vezes atípica nesta faixa etária.

D. Solicitemos amilase e lípase séricas, para, em caso de normalidade, descartarmos o diagnóstico da 
pancreatite aguda necro-hemorrágica!

E. Mas não esqueçamos  do Rx de tórax  em pé,  afinal  pode ser  uma úlcera  perfurada,  também de 
manifestação atípica nesta idade...

35. Paciente de 60 anos chega ao PS com dor abdominal em cólica , distensão abdominal, ausência de 
faltos e fezes há 24 hs. Três episódios de vômitos nas últimas 3 horas. Realizou laparotomia por ferimento 
de arma branca há 15 anos. Rx de abdômen demostra distensão de alças de intestino delgado, não havendo 
ar no cólon. Sobre o caso podemos afirmar, exceto:

A. Ecografia abdominal e importante no manejo inicial.

B. Manejo inicial é não cirúrgico, exceto em casos de sepse e peritonite.

C. Cirurgia videolaparoscópica pode ser indicada em casos selecionados.

D. Rx  com  níveis  hidroaéreos  em  mesma  altura  sugere  íleo  paralítico,  devendo  ser  investigadas 
possíveis causas.

E. A causa mais frequente são bridas.

36. Em relação ao trauma de pescoço assinale a INCORRETA.

A. Hemiplegia pode significar lesão vascular subjacente



B. Lesões que penetram o platisma são cirúrgicas

C. A artéria subclávia pode ser lesionada nos ferimentos penetrantes na zona I

D. As fraturas de laringe sem desvio são tratadas conservadoramente

E. A maioria dos óbitos por contusão das carótidas é devida a complicações neurológicas

37. Paciente feminina, 34 anos, usuária há 14 anos de anticoncepcional oral, procura atendimento médico 
especializado devido achado ecográfico incidental de nódulo sólido em lobo direito do fígado, com 2,5 cm 
de diâmetro, hiperecogênico. Em investigação complementar revelou na tomografia computadorizada lesão 
com cicatriz central em segmento VIII hepático. Sobre a lesão em questão é possível afirmar que

A. provavelmente se trata de um hemangioma hepático.

B. a biópsia hepática é mandatória.

C. a hepatectomia com margens está indicada.

D. a rotura e sangramento é raro neste tipo de lesão.

E. trata-se de hepatocarcinoma fibrolamelar devido cicatriz central.

38.  Em  relação  aos  tumores  malignos  das  vias  biliares  e  utilizando  o  esquema  gráfico  abaixo  é 
INCORRETO afirmar que

A. a localização 4 raramente apresenta icterícia. 

B. a sua localização mais comum é em 5.

C. na localização 3 são chamados de Tumores de Klatskin.

D. na localização 1 são chamados de colangiocarcinomas intra-hepáticos.

E. o exame de escolha para a avaliação precisa destas lesões é a ressonância magnética.

39. Paciente de 32 anos apresenta hematêmese volumosa, sendo atendido em Serviço de Emergência com 
quadro de hipotensão e sincope. Hígido previamente. Sobre este caso é INCORRETO afirmar que

A. a maioria  das  vezes  o sangramento  cessa  espontaneamente,  sendo a  principal  causa de morte  a 
reposição volêmica tardia ou inadequada.

B. doença péptica é a causa mais frequente.

C. recidiva após tratamento endoscópico inicial é indicação de cirurgia de emergência.



D. eventualmente são secundários a Síndrome de Zollinger-Elisson.

E. hematoquezia infrequentemente acompanha estes casos.

40. Em “clube de revista” do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina foram apresentados dois 
trabalhos extraídos da literatura recente sobre temas em cirurgia de esôfago e cirurgia colo-retal.

O primeiro intitulado “Heller Myotomy versus Heller Myotomy with Dor fundoplication for achalasia” 
(Ann Surg. 2004 sep ;240(3): 405-415) teve os pacientes alocados aleatoriamente para cirurgia com válvula 
a Dor ou sem vávula. Os resultados quanto a sintomatologia de refluxo gastro-esofágico foram analisados 
por questionário pós-operatório sem determinar inicialmente de que grupo provinham os pacientes.

O  segundo  trabalho  “Pre-operative  mechanical  bowel  cleansing  or  not?”  Colorectal  Dis. 2005 
Jul;7(4):304-10.  selecionou  9  ensaios-clínicos  sobre  preparo  ou  não  do  cólon  no  pré-operatório  de 
ressecções  colo-retais.  Juntos  foram  analisados  1592  pacientes  chegando-se  a  conclusão  que  não  há 
evidência de benefício no preparo colônico, devendo este dogma ser reconsiderado.

O delineamento destas pesquisas é , respectivamente,

A. Série de Casos; Meta-análise.

B. Ensaio Clínico randomizado; Estudo de Coorte.

C. Estudo caso-controle; Meta-analise.

D. Ensaio clínico randomizado; Meta-analise.

E. Estudo de Coorte; Ensaio clínico randomizado.
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CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

MÉDICO GINECO/OBSTETRA

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de  MÉDICO GINECO/OBSTETRA que é 
constituída  de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos 
Gerais, Matemática, Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o  leitor  não  precisa  saber  que  Band remete  à  Rede  Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e  objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal. Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 
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de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância  política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política,  deviam apenas cuidar do lar  e dos filhos.  A casa-grande era a residência  da família  do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma  vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 
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sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: GINECOLOGISTA
16. Ao final de um plantão de obstetrícia, no caso do não comparecimento do substituto, o plantonista deve

A. comunicar o fato ao Diretor Clínico do Hospital e deixar o plantão, sem aguardar pelo substituto.

B. obrigatoriamente  deverá  permanecer  no  plantão,  cabendo  a  ele  mesmo  a  responsabilidade  de 
providenciar o seu próprio substituto.

C. comunicar  o  fato  ao Diretor  Clínico  do Hospital  para  que o mesmo possa  providenciar,  o  mais 
rapidamente possível, a presença de outro tocoginecologista.

D. ausentar-se do plantão, caso esteja muito desgastado pelo serviço no mesmo, sem dar explicações a 
quem quer que seja, principalmente se não houver no plantão nenhuma situação de paciente em risco 
iminente. 

E. avisar ao plantonista que o antecedeu na escala que é obrigação do mesmo o comparecimento ao 
plantão, mesmo que este não esteja escalado para o plantão que se inicia. 

17. Ao prestar assistência a paciente adolescente, é recomendado ao médico gineco-obstetra

A. reconhecer a adolescente como indivíduo progressivamente capaz e atendê-la de forma diferenciada.

B. respeitar a individualidade de cada adolescente, considerando-a um indivíduo totalmente responsável 
e não se envolver com nenhum aspecto do atendimento.

C. não incentivar ou envolver a família no acompanhamento dos problemas da adolescente.

D. na ausência dos pais ou responsáveis não deve atender a jovem, seja em consulta de matrícula ou nos 
retornos.

E. em todas as situações em que se caracterizar a necessidade da quebra do sigilo médico, não haverá 
necessidade de informar a adolescente, pois a mesma não é capaz de discernir o ato do médico.

18. Em relação à amniorrexe prematura, é verdadeiro afirmar que

A. ocorre, na maioria das vezes, antes da 30ª semana de gestação.

B. tipicamente,  não  se  associa  a  complicações  tais  como:  infecção  intra-uterina,  compressão  intra-
uterina do cordão umbilical e descolamento prematuro da placenta.

C. o oligoâmnio decorrente pode acarretar hipoplasia pulmonar.

D. todas as possíveis complicações são relativas ao concepto, não havendo possibilidade de complicação 
materna.

E. o risco de infecção é independente da duração da gestação após a rotura da bolsa.

19.  Dentre  os  testes  abaixo,  relativos  ao  diagnóstico  da  ovulação,  qual  apresenta  como  vantagens 
conjuntamente ser de baixo custo, fácil realização e boa confiabilidade, podendo ser realizado praticamente 
em todas as circunstâncias?

A. Teste da progesterona.

B. Teste do estrogênio.

C. Biópsia de endométrio.

D. Citologia vaginal ou urocitograma.

E. Curva de temperatura basal.



20. É contra-indicação à indução do trabalho de parto:

A. História de óbito fetal sem causa aparente em gestação anterior.

B. Desproporção céfalo-pélvica.

C. Índice de Bishop igual ou maior do que 6.

D. Doença hipertensiva específica da gravidez.

E. Diabete gestacional.

21.  Com o  objetivo  de aliviar  os  sintomas  neuro-vegetativos  (fogachos)  que  uma paciente  climatérica 
apresenta, sendo que a mesma não aceita a reposição hormonal por temer os riscos a ela associados, pode-se 
prescrever:

A. Fenproporex.

B. Captopril.

C. Ibuprofeno.

D. Veraliprida.

E. Dipirona.

22. Qual é a primeira conduta para uma paciente que apresenta resultado de citologia oncótica cervical de 
“atipias em células escamosas de significado indeterminado, não se podendo afastar lesão de alto grau”?

A. Realização de nova coleta de citologia oncótica após seis meses.

B. Colposcopia.

C. Histerectomia.

D. Cauterização imediata da lesão do colo uterino com ácido tricloroacético.

E. Conização do colo uterino, pela técnica clássica.

23. A etiologia bacteriana mais comumente encontrada em infecções urinárias de gestantes é:

A. E. coli. 

B. Pseudomonas. 

C. Citrobacter. 

D. Proteus.

E. Enterobacter.

24. Qual é o tumor pélvico sólido mais frequente do trato genital feminino?

A. Sarcoma.

B. Teratoma.

C. Adenocarcinoma.

D. Tumor de células claras.

E. Leiomioma uterino.

25. Considerando a analgesia de parto, a droga atualmente mais utilizada para bloqueios regionais em nível 
medular é:

A. Prilocaína.

B. Bupivacaína.



C. Lidocaína.

D. Pilocarpina.

E. Tionembutal.

26. Qual dos fatores abaixo é considerado fator de proteção para o câncer de mama?

A. Idade acima dos 50 anos.

B. Antecedente de câncer de mama em parente do primeiro grau.

C. Menopausa tardia.

D. Primeira gestação na adolescência.

E. Menarca precoce.

27. Primigesta assintomática, normotensa previamente à gestação atual.  A partir da 26ª semana passa a 
apresentar  elevação  progressiva  dos  níveis  pressóricos.  Agora  na  32ª  semana,  com hipertensão  severa 
(sistólica = 180 mmHg, diastólica = 120 mmHg), mantida após observação por seis horas.  Apresenta ainda 
proteinúria severa (5 g/L/24 h). O diagnóstico para essa gestante é:

A. Pré-eclâmpsia grave.

B. Hipertensão gestacional.

C. Iminência de eclâmpsia.

D. Hipertensão transitória da gestação.

E. Pré-eclâmpsia leve.

28. Quanto à síndrome dos ovários policísticos (S.O.P.) é FALSO dizer que

A. é uma doença que tem como elementos principais hiperandrogenismo e anovulação crônica.

B. caracteriza-se  por  sinais  associados à  anovulação crônica,  tais  como irregularidade  menstrual  ou 
amenorreia.

C. a ela nunca estão associados achados tais como hirsutismo, acne, alopécia e seborreia.

D. a denominação dada a esta síndrome se deve à presença frequente de ovários aumentados de volume, 
com hipertrofia do estroma e múltiplos cistos na periferia da córtex.

E. representa uma das desordens endócrinas reprodutivas mais comuns em mulheres, acometendo em 
torno de 5% a 10% da população feminina em idade fértil.

29. Quanto à corticoterapia na gestação pré-termo, com o objetivo de amadurecimento dos pulmões do feto, 
é consensual que

A. não tem mais nenhuma indicação à luz do conhecimento científico atual.

B. uma vez realizada administração do corticoide, este deve ser repetido semanalmente até o termo da 
gestação.

C. o corticoide de eleição é sempre a prednisona.

D. deve ser realizada entre 24 e 34 semanas.

E. não tem mais nenhuma contra-indicação, podendo ser administrado mesmo nos casos de infecção 
intra-amniótica bem documentada e diabete melito materno descompensado.

30.  Em ginecologia,  a  perda  sanguínea  anormal  oriunda  da  cavidade  uterina,  na  ausência  de  doenças 
orgânicas, é denominada de sangramento uterino disfuncional. A respeito desse problema, podemos afirmar 
que



A. é  de  ocorrência  mais  comum  no  menacme,  sendo  muito  raro  acontecer  nos  extremos  da  vida 
reprodutiva.

B. a causa mais comum são os leiomiomas uterinos.

C. as coagulopatias estão envolvidas no seu surgimento.

D. o tratamento de eleição é cirúrgico.

E. usualmente está associado a função ovariana anormal e anovulação.

31.  Para  uma gestante  na  35ª  semana de  gravidez,  apresentando descolamento  prematuro  de  placenta, 
estando o feto vivo e em boas condições de vitalidade, a conduta indicada é: 

A. Caso a paciente esteja em trabalho de parto, deve-se aguardar a evolução para parto normal, com 
vigilância rigorosa do bem-estar fetal.

B. Resolução imediata do caso. Se o parto vaginal imediato não pode ser conseguido, a cesárea deve ser 
praticada.

C. Se a paciente não está em trabalho de parto, sempre se deve realizar indução do parto.

D. Hemotransfusão e alta da paciente, para seguimento no pré-natal.

E. Manter a paciente internada por tempo indeterminado, não havendo preocupação de interrupção da 
gestação, pois o prognóstico materno e perinatal associado a esta condição é sempre favorável .

32. Dentre os medicamentos abaixo, prescritos para o tratamento da dor mamária, qual é hoje considerado 
ineficaz, apesar de ter sido muito prescrito no passado?

A. Óleo de prímula.

B. Ácido gamalinolênico.

C. Medroxiprogesterona.

D. Bromoergocriptina.

E. Análogos do GnRH.

33. Qual das situações abaixo constitui indicação absoluta de cesariana?

A. Placenta prévia total.

B. Apresentação pélvica.

C. Pré-eclâmpsia grave.

D. Antecedente de uma operação cesariana prévia .

E. Gemelaridade.

34. Paciente de 27 anos de idade com queixas de prurido vulvar, dispareunia e disúria terminal. Refere 
ainda  corrimento  vaginal  branco,  escasso,  sem  odor,  tipo  “nata”.  Ao  exame  especular,  verifica-se 
corrimento semi-aderido às paredes vaginais, bem como reação inflamatória importante do canal vaginal e 
da vulva. Qual é o diagnóstico mais provável?

A. Vaginose bacteriana.

B. Tricomoníase vaginal.

C. Vulvite herpética.

D. Vulvo-vaginite por candida.

E. Vaginite atrófica senil.

35. Uma paciente nulípara em acompanhamento pré-natal realiza uma ultrassonografia, com 28 semanas de 



gestação,  o  feto  encontra-se  em  apresentação  pélvica.  Questionado  pela  paciente  sobre  o  que  essa 
informação significa, o médico deve informar à grávida que

A. seria melhor programar cesárea eletiva.

B. é necessário tentar versão externa imediata sob infusão de inibidores de contratilidade uterina.

C. o feto quase sempre mantém a mesma apresentação durante toda a gestação. Desta forma, a grávida 
pode esperar que sua gestação chegue ao final com o feto em apresentação pélvica.

D. será necessário tentar-se uma versão externa durante o trabalho de parto.

E. esse achado é comum nessa idade gestacional.

36. Paciente de 40 anos, com história de dismenorréia progressiva, ultra-sonografia pélvica revelando uma 
massa cística de ovário esquerdo de mais ou menos 4cm no seu maior diâmetro, e apresentando debris no 
seu interior sugere: 

A. Endometriose. 

B. Cisto simples de ovário esquerdo.

C. Adenomiose. 

D. Abscesso tubo ovariano.

E. Cistoadenocarcinoma ovariano.

37. Em relação ao estudo da circulação sanguínea umbilical fetal pela dopplervelocimetria, pode-se afirmar 
que o achado relacionado ao pior prognóstico perinatal é:

A. Velocidade de fluxo reduzida na diástole.

B. Diástole zero.

C. Diástole reversa.

D. Velocidade de fluxo sistólica elevada.

E. Velocidade de fluxo aumentada na diástole.

38. Paciente portadora de dor pélvica crônica com suspeita clínica de endometriose terá maior acurácia 
diagnóstica se for submetida a 

A. ultra-sonografia pélvica. 

B. videolaparoscopia.

C. dopplervelocimetria pélvica colorida.

D. dosagem do CA-125. 

E. ressonância magnética nuclear da pelve.

39. No acompanhamento pré-natal de baixo risco, com o objetivo de vigilância do crescimento fetal, qual 
das seguintes alternativas representaria a primeira medida para o diagnóstico de retardo do crescimento 
fetal intra-uterino?

A. Dopplerfluxometria das artérias uterinas.

B. Ultrassonografia seriada.

C. Aferição sistemática do peso materno. 

D. Medição seriada da altura do fundo uterino.

E. Cardiotocografia.



40. Qual dos diagnósticos mencionados nas alternativas abaixo NÃO está relacionado com hemorragia de 
origem uterina? 

A. Leiomiomatose uterina. 

B. Polipose endometrial.

C. Adenocarcinoma de endométrio. 

D. Hiperplasia de endométrio. 

E. Cistoadenoma ovariano. 
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MÉDICO ORTOPEDISTA

Observações
1.  CADERNO  DE  PROVAS: Este  caderno  contém  a  prova  de  MÉDICO  ORTOPEDISTA que  é 
constituída  de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos 
Gerais, Matemática, Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o  leitor  não  precisa  saber  que  Band remete  à  Rede  Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e  objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal. Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 
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de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância  política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política,  deviam apenas cuidar do lar  e dos filhos.  A casa-grande era a residência  da família  do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma  vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 

file:///wiki/Lei_Afonso_Arinos
file:///wiki/Constitui%25C3%25A7%25C3%25A3o_de_1988


sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO ORTOPEDISTA
16. Uma criança com 2 anos de idade foi encaminhada para sua avaliação com dor no membro inferior 
direito, posição de semi-flexão com abdução e rotação externa do quadril direito com febre de 39,5º C, e 
história  de  impetigo que foi  tratada com penicilina  benzatina  há  4 dias  atrás.  Qual  seria  sua  principal 
hipótese diagnóstica?
A. Poliomielite.
B. Luxação congênita do quadril direito.
C. Síndrome de Guillian-Barré.
D. Artrite séptica do quadril direito.
E. Legg-Perthes-Calve a direita.

17. As Osteomielites Hematogênicas Agudas tem como seu agente etiológico mais frequente?
A. Pneumococcus.
B. Staphylococcus áureos.
C. Streptococcus.
D. Haenophillus influenzae.
E. Salmonelas.

18.  Sabendo-se que a função da marcha  é primordial para os seres  humanos.  Uma fase importante na 
marcha é a flexão ou garra do halux, ou seja, o impulso para frente. Pergunta-se qual o Nervo que inerva os 
músculos flexores longos do Halux e Flexor longo dos Dedos?
A. Nervo Fibular Profundo.
B. Nervo Tibial Posterior.
C. Nervo Fibular Superficial.
D. Nervo Tibial Anterior.
E. Nervo Sural.

19. As fraturas do anel pélvico com grave sangramento e risco potencial de morte do paciente tem como 
fator etiológico principal um sangramento venoso, associado com a lesão dos ramos da artéria ilíaca interna. 
Pergunta-se qual é esse plexo venoso que frequentemente associado às hemorragias das fraturas pélvicas 
por compressão anterior ou comumente chamadas de “lesões em livro aberto”?
A. Plexo venoso femural.
B. Plexo venoso pélvico posterior.
C. Plexo venoso pélvico anterior.
D. Plexo arterial ilíaco anterior.
E. Plexo venoso femural posterior.

20. São verdadeiras as afirmações em relação a Síndrome Compartimental, EXCETO?
A. Dor maior que o esperado para uma determinada lesão muscular.
B. Parestesia no território sensitivo de distribuição do nervo envolvido pela lesão.
C. Pulso arterial não palpável no membro afetado pela lesão.
D. Perda funcional ou dor passiva aos movimentos distais a lesão.
E. Edema progressivo na região envolvida pela lesão.



21. Se durante uma avaliação de um paciente com trauma de coluna cervical o médico não visualiza a 
vértebra C7, qual a incidência radiológica que deveria ser solicitada?
A. Incidência de Perfil a 45º.
B. Incidência do Mergulhador.
C. Incidência de Trans-oral.
D. Incidência do Nadador .
E. Incidência de Perfil a 60º.

22. São critérios de Instabilidade da fratura do 1/3 distal do radio, EXCETO?
A. Desvio dorsal do radio maior que 20º.
B. Cominuição da superfície dorsal do rádio.
C. Idade maior que 60 anos.
D. Fratura associada ou não a ulna.
E. Fratura cominutiva.

23. As fraturas dos Escafoide podem ser classificadas em diversos tipos de classificações (Trojan, Soto-
Hall, Herbert, Schernberg) porem se considerar-mos a classificação da Clinica Mayo, podemos classificar 
em fraturas: da Tuberosidade, Superfície articular distal, Terço distal, Cintura( terço médio) e Polo distal. 
Sobre a incidência da fraturas do Escafoide é correto afirmar que:
A. As fraturas do Escafoide diagnosticadas ocorrem entre 70 a 80% das vezes no 1/3 médio (cintura).
B. Tem maior incidência no sexo feminino.
C. Entre as fraturas dos ossos do carpo, cerca de 40% eram fraturas do Escafoide.
D. A fratura do Escafoide é a fratura mais prevalente nos ossos do esqueleto apendicular.
E. As fraturas do polo proximal do Escafoide são as mais prevalentes.

24. Com advento da popularização das motocicletas no Brasil, aumentou a incidência das lesões do plexo 
braquial nos pacientes que sofreram quedas sobre o membro superior com tração cervical associada. Sobre 
as lesões do plexo braquial podemos afirmar que:
A. A Síndrome de Claude-Bernard_Horner esta sempre associada às lesões dos três troncos.
B. A lesão do nervo torácico longo provoca a paralisia do serrátil anterior com escápula alada.
C.  A lesão do nervo músculo-cutâneo provoca a perda da extensão do punho.
D. A lesão nervo radial provoca a perda da flexão do 3º, 4º e 5º dedos.
E. A Lesão do nervo Mediano provoca perda da flexão do 5º dedo.

25. A Síndrome de Brown-Sequard é uma lesão raqui-medular incompleta, por lesão de alguns dos tratos da 
medula espinhal, porém na forma clássica essa é rara. Qual seria o trato que foi afetado sabendo-se que a 
lesão foi incompleta e afetou a região posterior da medula e o paciente não tem sensibilidade tátil e pressão 
e propriocepção?
A. Espino-talâmico.
B. Cortico-Espinhal.
C. Vestíbulo-Espinhal.
D. Neuro-Espinha.
E. Grácil-Cuneiforme.

26. Um paciente sofreu um acidente por uma injeção intramuscular inadvertida no ombro e teve uma lesão 
do músculo deltóide. Sabendo-se que a principal função do deltóide é promover a força de flexão e extensão 
e abdução do ombro. Pergunta-se qual é a inervação do músculo Deltóide?
A. Nervo Torácico longo. 
B. Nervo Músculo-cutaneo. 



C. Nervo Supra-escapular.
D. Nervo Sub-escapular.
E. Nervo Axilar.

27. Um médico pediatra após avaliar  uma criança de 24 horas de vida,  que teve um trabalho de parto 
complicado, que foi necessário uso de fórceps, e esta internada na maternidade do hospital, apresentou ao 
exame de raio-x uma fratura no 1/3 médio da clavícula direita, sem sinais de alterações na mobilidade do 
ombro e cotovelo e mão direita e sem sinais de alterações neurológicas. Qual seria sua conduta?
A. Tratamento conservador com imobilização.
B. Tratamento cirúrgico com placa e parafusos.
C. Tratamento Cirúrgico com fixador externo.
D. Solicitar um hemograma e ecografia do ombro para elucidar o diagnóstico.
E. Encaminhar para um centro de trauma para tratamento especializado.

28. Um condutor de motocicleta sofreu uma queda de moto as 08:30 hs, com trauma no membro inferior 
esquerdo, foi trazido em 15 minutos para seu hospital que possui centro cirúrgico e UTI. O médico da 
emergência fez o atendimento de suporte avançado de vida (ABCDE), e solicitou sua avaliação por que o 
paciente  apresentava  uma  fratura  exposta  de  perna  com fratura  de  tíbia  e  fíbula  esquerda,  com uma 
exposição de cerca de 10 cm e perda óssea, e não apresentava nenhuma outra patologia de crânio ou tóraco-
abdominal. Qual seria sua conduta em relação ao tratamento do membro inferior esquerdo?
A. Encaminhar para um centro de trauma para tratamento especializado.
B. Iniciar Profilaxia do Tétano e antibiótico terapia e tratamento cirúrgico.
C. Informar que não se trata de emergência e efetuará a cirurgia no final da tarde.
D. Solicitar que o médico da emergência faça uma tala gessada.
E. Efetuar uma tala gessada cruro-podálica.

29. Um paciente jovem com 20 anos sofreu uma queda de mesmo nível em um jogo de futebol e fez fratura 
fechada dos ossos do antebraço com grande desvio volar.  Qual é o tratamento mais  indicado para este 
paciente?
A. Tratamento conservador com tala gessada.
B. Tratamento cirúrgico com fixador externo.
C. Tratamento cirúrgico com placa e parafusos.
D. Não há necessidade de tratamento neste tipo de fratura.
E. Tratamento cirúrgico com fio de kirschner intramedular.

30. Uma paciente de 40 anos com um diagnóstico de hérnia discal lombar L4/L5 com compressão da raiz 
de L5. Quais seriam os sinais clínicos positivos possíveis para essa paciente, EXCETO?
A. Perda de força do músculo glúteo médio.
B. Não há reflexo facilmente identificável.
C. Perda de sensibilidade da face anterior do pé correspondente.
D. Perda da força do flexor longo do halux.
E. Perda da força do extensor longo e curto dos dedos. 

31. Um individuo sofre uma queda de altura com um trauma na coluna cervical, horas após o trauma esse 
paciente apresenta os seguintes sinais, paraplegia, perda da sensação dolorosa e sensação de temperatura e 
sensação de pressão e tátil mantidas. Qual seria seu provável diagnóstico? 
A. Síndrome de Brown-Sequard.
B. Síndrome Medular Central. 
C. Síndrome Medular Anterior. 
D. Síndrome Medular Total. 



E. Síndrome do Choque Medular. 

32. Paciente que sofreu queda altura de 6 metros, ao chegar ao pronto socorro referia muitas dores nas 
costas,  ao  exame  radiológico  apresentou  fratura  de  ambos  os  calcâneos,  qual  seria  o  outro  provável 
diagnóstico deste paciente?
A. Fratura do úmero proximal.
B. Fratura de coluna lombar.
C. Fratura de punho.
D. Luxação gleno-umeral.
E. Fratura de cotovelo.

33. Paciente com 70 anos de idade que sofreu queda da mesma altura, com todos os sinais vitais estáveis, 
queixando-se muito de dor quando mobiliza-se seu membro inferior direito. Ao exame físico revela rotação 
externa do MID. Qual seria seu provável diagnóstico?
A. Fratura trocanteriana do fêmur direito.
B. Luxação coxofemoral.
C. Fratura de coluna cervical.
D. TCE moderado.
E. Fratura dos arcos costais.

34. Qual é o melhor guia para a reposição adequada de volume no paciente politraumatizado com fratura 
pélvica e fratura do fêmur bilateral?
A. Debito urinário adequado.
B. Reversão da acidose sistêmica.
C. Normalização da frequência cardíaca.
D. Pressão venosa central normal.
E. 4 mL/Kg / percentual de perda sanguínea estimada / 24 horas.

35. Paciente fez um mergulho em uma piscina infantil e sofreu um trauma cervical agudo, este paciente 
chega até seu pronto socorro trazido pelo pessoal do pré-hospitalar com um colar cervical, este paciente está 
neste momento inconsciente, você fez um raio-x de coluna cervical, mas não foi possível visualizar C6-C7, 
qual seria sua conduta, EXCETO?
A. Fazer novo RX cervical perfil.
B. Retirar o colar cervical devido à necessidade de entubação.
C. Prosseguir com exame primária.
D. Deixar o paciente na maca de imobilização até que novos exames sejam efetuados.
E. Solicitar a avaliação de um neurocirurgião. 

36. É correto afirmar que, os dois locais  que mais  frequentemente sofrem necrose avascular  após uma 
fratura são:
A. Planalto tibial e escafoide.
B. Corpo do tálus e escafoide.
C. Semilunar e planalto tibial.
D. Corpo do tálus e planalto tibial.
E. Corpo do tálus e semilunar. 

37. A medida mais importante na profilaxia da embolia gordurosa associada ao trauma é:
A. Uso de heparina por via intravenosa.
B. Uso de corticoides.



C. Uso de heparinas de baixo peso molecular.
D. A fixação precoce das fraturas.
E. O suporte ventilatório com PEEP.

38. Qual das lesões abaixo você deve fazer o diagnostico no exame primário?
A. Pneumotórax simples. 
B. Lesão da arvore traqueobrônquica.
C. Ruptura traumática do diafragma.
D. Fratura do fêmur com lesão da artéria femural.
E. Enfisema subcutâneo.

39. Paciente vítima de acidente automobilístico deu entrada com quadro grave de dispneia e esmagamento 
de coxa direita, Após efetuado a estabilização hemodinâmica do paciente esse foi submetido a cirurgia de 
fixação da fratura do fêmur com haste intramedular. Após 12 horas esse paciente evoluiu com piora da 
dispneia e sofreu uma parada respiratória. Efetuado a reanimação, não apresentava perdas sanguíneas. Qual 
o diagnóstico mais provável?
A. Choque séptico.
B. Tórax instável com contusão pulmonar.
C. Ruptura traumática da aorta.
D. Ruptura traumática do diafragma.
E. Embolia gordurosa.

40. Um paciente que você estava tratando faleceu após  uma longa internação na UTI do hospital e você 
teve que efetuar o preenchimento da declaração de óbito. Qual seria a causa principal da morte do paciente 
que faleceu por um ferimento por arma de fogo na região da pelve a esquerda com fratura do quadril com 
lesão da artéria femural esquerda? 
A. Parada cardio respiratória.
B. Hemorragia digestiva crônica.
C. Choque hipovolêmico.
D. Infecção respiratória.
E. Instrumento perfuro-cortante.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

MÉDICO PLANTONISTA

Observações
1.  CADERNO  DE  PROVAS: Este  caderno  contém  a  prova  de  MÉDICO  PLANTONISTA que  é 
constituída  de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos 
Gerais, Matemática, Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o  leitor  não  precisa  saber  que  Band remete  à  Rede  Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e  objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal. Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 
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de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância  política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política,  deviam apenas cuidar do lar  e dos filhos.  A casa-grande era a residência  da família  do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma  vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 
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sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO PLANTONISTA
16. Das afirmações a seguir todas estão corretas, EXCETO:

A. Parada cárdio respiratória (PCR) é um evento catastrófico e inesperado, com cessar súbito da função 
do coração como bomba e da respiração.

B. Morte clínica é a ausência de batimentos cardíacos eficientes, de respiração, de consciência, havendo, 
porém, viabilidade cerebral e biológica.

C. Morte  encefálica  ou  cerebral  é  a  lesão  irreversível  do  tronco  cerebral  ou  medula  por  injúria 
decorrente de PCR.

D. Em adultos a principal causa de PCR é a doença coronariana e em crianças é a falência respiratória.

E. Fibrilação  ventricular  é  a  contração  incoordenada  do  miocárdio  com a  incapacidade  do  coração 
manter um volume sanguíneo adequado.

17. Paciente com 36 anos, masculino, vem ao PS com queixas de dor de cabeça, dor no corpo, tosse seca e 
febre alta. Rx de tórax mostra condensação em seio costo-frênico a esquerda. Suspeitando de infecção por 
vírus Influenza A-H1N1 você o medica com:

A. Oseltamivir 150 mg de 12 em 12 horas, durante 7 dias.

B. Oseltamivir 50 mg de 6 em 6 horas, durante 5 dias.

C. Oseltamivir 75 mg de 12 em 12 horas durante 7 dias.

D. Oseltamivir 75 mg de 12 em 12 horas durante 5 dias.

E. Saquinavir 200 mg de 12 em 12 horas durante 7 dias.

18. São causas frequentes de hipopotassemia as abaixo citadas, EXCETO,

A. vômitos repetidos com alcalose.

B. uso cronico de furosemida.

C. cetoacidose diabética.

D. intoxicação por aminofilina.

E. uso continuado de espironolactona.

19. Em relação ao Pneumotórax Hipertensivo podemos afirmar que

A. a causa mais comum é o ferimento penetrante com lesão de vaso sistêmico ou hilar.

B. o diagnóstico deve ser clínico, já que o tempo necessário para realização de uma radiografia do tórax 
pode levar o paciente ao óbito.

C. ocorre quando um segmento ósseo da parede torácica perde a continuidade com o restante da caixa 
torácica.

D. os sintomas incluem: agitação, dispnéia, pulso paradoxal e a tríade de BECK.

E. ocorre  alargamento do mediastino,  perda  do contorno da proeminência  aórtica,  desvio  lateral  da 
traquéia e desaparecimento da janela aórtico-pulmonar.

20. Quais das enzimas abaixo alteram-se entre 4 e 6 horas após o infarto, apresentando pico em 24 a 48 
horas e se normalizam em 7 a 10 dias?



A. LDH.

B. CK-MB.

C. CK Total.

D. Troponinas.

E. TGP.

21. Um paciente que tenha doença febril  aguda com duração máxima de 7 dias,  acompanhada de pelo 
menos dois  dos  seguintes  sintomas;  cefaleia,  dor  retro-orbital,  mialgia,  artralgia,  prostração,  exantema, 
provavelmente apresenta um quadro de

A. Febre tifóide.

B. Doença de Chagas na forma aguda.

C. Malaria.

D. Difteria.

E. Dengue clássico.

22.  Paciente  com  IAM  recente  apresenta  taquicardia  ventricular  não  sustentada  com  alteração 
hemodinâmica. O tratamento da crise deve ser com

A. Desfibrilação elétrica imediata.

B. Betabloqueador ou digital EV.

C. Lidocaína em bolo EV.

D. Marca passo externo trans venoso.

E. Nitroglicerina SL.

23. Entre os exames complementares abaixo citados, qual é o exame isolado mais útil para o diagnóstico de 
insuficiência cardíaca?

A. Ecocardiograma.

B. RX de tórax.

C. Eletrocardiograma.

D. Teste de Esforço.

E. Ionograma.

24. Paciente de 70 anos de idade vem ao PS com queixas de : náuseas, vômitos, anorexia, visão borrada 
com  imagem  amarelada.  Se  observa  bradicardia  (PR  =  48  bpm)  e  batimentos  ectópicos.  Você 
imediatamente suspeita de intoxicação por

A. Betabloqueador.

B. Digitálico.

C. Atropina.

D. Lansoprazol.

E. Clopidogrel.

25.  Na  classificação  de  hipertensão  arterial  sistêmica  consideramos  como  hipertensão  NÍVEL  II  os 
seguintes valores :

A. 120-139 / 80-89 mmHg.



B. 140-149 / 90-99 mmHg.

C. 150-179 / 100-109 mmHg.

D. 180-199 / 110-119 mmHg.

E. > 180 / > 120 mmHg.

26. Paciente com 68 anos, em uso de anticoagulante oral sofreu queda em casa. Atendido no seu PS, foi 
identificada fratura de rádio direito com indicação de cirurgia. No resultado dos exames solicitados você 
observa que o R.N.I. é de 5,6 ( cinco e seis). Qual a conduta a ser tomada?

A. Aumentar a dose de anticoagulante oral em 20 %.

B. Reduzir a dose em 10 %.

C. Suspender até RNI cair abaixo de 5,0 e administrar vitamina K ( 30 mg/EV/lento).

D. Suspender até RNI cair abaixo de 3,0 e administrar vitamina K oral ( 2 a 4 mg ).

E. Realizar a cirurgia sem mexer no RNI.

27. Dissociação axilo-retal da temperatura corporal ( > 1,2º C ) pode ocorrer em processos inflamatórios 
abdominais inclusive em apendicite. Este sinal é denominado

A. Sinal de Kocher.

B. Sinal de Mc Burney.

C. Sinal de Brudzinsky.

D. Sinal de Laenander.

E. Sinal de Kobe.

28. O anlodipino é um medicamento utilizado para

A. Depressão.

B. Hipertensão Arterial.

C. Diabetes.

D. Insuficiência Renal Cronica.

E. Insuficiência Cardíaca.

29. A dexametasona injetável não pode ser utilizada na seguinte situação

A. Infecção por Herpes Zoster.

B. Choque refratário.

C. Vômitos por quimioterapia.

D. Edema cerebral.

E. Estridor laríngeo.

30. Na suspeita de Embolia Pulmonar todas as afirmações abaixo estão corretas, EXCETO

A. Rx de tórax pode mostrar atelectasia e elevação da hemicúpula diafragmática do lado acometido e 
oligoemia..

B. O ECG pode mostrar sobrecarga atrial e ventricular direitas, arritmias atriais ou padrão S1Q3T3.

C. Tomografia com venografia contrastada é considerada padrão ouro de diagnóstico.

D. A hipoxemia com saturimetria abaixo de 90% é um sinal extremamente sensível e especifico para o 
diagnóstico.



E. D Dímero se eleva uma hora após o inicio da embolia e se mantém elevado por 7 dias.

31. O quadro de infecção bacteriana na cavidade abdominal, que ocorre na ausência de uma ruptura do trato 
gastrointestinal,  onde  a  presença  de  flora  poli  microbiana  ocorre  em menos  de  10%  dos  casos,  sem 
apresentar os sinais clássicos de peritonite é definido como

A. Peritonite terciária.

B. Pielite abdominal.

C. Peritonite secundária.

D. Peritonite primária.

E. Pseudo-peritonite.

32. O sangramento intra-abdominal pode revelar-se através da macicez móvel ou de declive, a sensação de 
onda  liquida  palpada  ou  referida  pelo  paciente  e  pela  pesquisa  do  rechaço  em abdome ligeiramente 
distendido. È possível ainda se observar equimose peri umbilical que é conhecida como SINAL DE

A. Cullen.

B. Kulleikampf.

C. Gray-Turner.

D. Cope.

E. Blumberg.

33. Você atende um paciente do sexo feminino, 32 anos de idade que sofreu queimadura de 1°, 2º e 3º grau, 
provocadas por explosão de álcool, nas seguintes regiões: membro superior direito, pescoço, tronco anterior 
e tronco posterior. Utilizando a conhecida regra dos 9 podemos concluir que a área total atingida foi de

A. 28,00%.

B. 36,00%.

C. 46,00%.

D. 37,00%.

E. 28,50%.

34.  Acidentado  trazido  pelo  Siate  ao  ser  avaliado  por  você  apresentava  abertura  ocular  aos  estímulos 
dolorosos, resposta verbal com palavras desconexas e resposta motora com retirada dos membros quando 
estimulado. Qual seria a classificação na escala de coma de GLASGOW

A. Nove.

B. Onze.

C. Sete.

D. Doze.

E. Seis.

35. As condutas abaixo citadas fazem parte do protocolo de tratamento de TCE grave, EXCETO,

A. Cabeceira elevada do leito entre 30 e 45 graus para diminuir a PIC, com posição neutra da cabeça, 
para melhorar a drenagem venosa.

B. Controle de pressão arterial para evitar a hipotensão.

C. Profilaxia de hemorragia digestiva pelo uso de ranitidina a 50 mg cada 12 horas nos adultos.

D. Hipoventilação para manter a PaCO2 abaixo de 30 mmHg o que permite melhorar o prognóstico 



durante as primeiras 48 horas.

E. Nas primeiras 48 horas recomenda-se dieta zero e na hidratação deve-se evitar soro glicosado.

36.  Uma paciente  jovem ingeriu  (tentativa  de suicídio)  uma grande quantidade  de um agrotóxico cuja 
substancia ativa é o paraquat. Você dá os primeiros atendimentos indicados para o caso. Há necessidade 
porém de evitar tanto quanto possível  o uso de qual das substancias abaixo citadas devido ao risco de 
potencializar os efeitos deste herbicida

A. Soro glicosado EV.

B. Oxigênio sob máscara ou cateter nasal.

C. Benzodiazepínicos EV.

D. Carvão ativado pela SNG.

E. Atropina EV.

37.  A cricotiroidostomia cirúrgica consiste  na realização de uma abertura  na membrana cricotireoidéia. 
Deve ser usada como último recurso no tratamento das vias aéreas. Este procedimento tem como contra 
indicações as abaixo citadas com EXCEÇÃO de

A. qualquer paciente que possa ser intubado com segurança, tanto através da boca quanto por via nasal.

B. pacientes com lesões laringotraqueais.

C. crianças abaixo de 10 anos.

D. hemorragia traqueobrônquica persistente.

E. treinamento insuficiente.

38. A respeito do modelo do programa de saúde da família, implantado no país a partir de 1994, é correto 
afirmar que

A. visa substituir a atenção primaria em saúde (APS).

B. veio para garantir a assistência medica de alta complexidade para todos.

C. substitui o SUS.

D. prioriza o atendimento ao idoso e a criança.

E. visa substituir o modelo de assistência a saúde hospitalocêntrico.

39. A Raiva  é  produzida por um vírus com involucro de ARN pertencente ao grupo dos arbovírus. Sua 
transmissão ocorre geralmente pela saliva do animal infectado, sendo o período de incubação médio de 1 a 
2 meses ( faixa de 10 dias a > 1 ano). Em relação as manifestações clinicas podemos afirmar que

A. o período prodrômico é de no minimo 20 dias caracterizado por hipotermia, tosse produtiva, disuria e 
hematuria.

B. é comum a ocorrência de hipoestesia com manifestações que incluem miose pupilar regular, dispnéia 
e hipertensão.

C. a  disfunção  do  tronco  encefálico  se  manifesta  por  diplopia,  paralisias  faciais,  neurite  óptica  e 
dificuldade a deglutição, priapismo e ejaculação espontânea.

D. o período médio de sobrevida após o inicio dos sintomas é de 45 dias.

E. a recuperação é demorada porém frequente quando dado suporte avançado de vida precoce.

40. No atestado de óbito o CID-Classificação Internacional das Doenças relativo a cada diagnostico deve 



ser preenchido pelo(a)

A. Médico Assistente.

B. Médico do Trabalho.

C. Instituto Mé dico Legal.

D. Funerária.

E. Codificador da Secretaria de Saúde.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

MÉDICO PSF II

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de MÉDICO PSF II que é constituída de cinco 
matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos  Gerais,  Matemática, 
Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, respectivamente, 5, 3, 
4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está 
correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve 
conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o  leitor  não  precisa  saber  que  Band remete  à  Rede  Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e  objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal. Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 
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de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância  política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política,  deviam apenas cuidar do lar  e dos filhos.  A casa-grande era a residência  da família  do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma  vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 
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sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO PSC
16. Assinale a alternativa INCORRETA.

A. O estresse oxidativo diminui a biodisponibilidade do óxido nítrico.

B. As estatinas diminuem o estresse oxidativo e a oxidação da LDL.

C. As estatinas são capazes de diminuir a expressão de receptores AT1 da angiotensina II, podendo ser 
consideradas drogas antihipertensivas.

D. A hipertensão arterial é mais comum em homens entre 30 e 45 anos de idade do que em mulheres 
nesta faixa etária.

E. As  estatinas  são  ótimos  redutores  de  colesterol,  porém apresentam como efeito  adverso  o  risco 
aumentado de hipertensão arterial.

17. Assinale a alternativa INCORRETA.

A. A obesidade cursa com alterações da resposta imune e consequente estado de inflamação.

B. A leptina tem sido considerada uma mediadora do estado inflamatório da obesidade.

C. Diferenças em comorbidades entre obesos podem ser explicadas pelos diferentes  níveis de citocinas 
encontrados nesta população.

D. A estenose de artéria renal não é um fator de risco de agravamento de doença cardiovascular, sendo 
encontrada em menos de 0,1% dos indivíduos com mais de 65 anos de idade.

E. Marcadores  de  inflamação  como  a  proteína  C  reativa  tem  sido  considerados  marcadores 
independentes de risco cardiovascular.

18. Assinale dentre as opções abaixo aquela que contém 306 miliquevalentes de sódio.

A. Soro fisiológico 0,9% 4000 mL.

B. Bicarbonato de sódio 8,4% 250 mL.

C. Cloreto de sódio 20% 60 mL.

D. Cloreto de sódio 20% 90 mL. 

E. Ringer lactato 1500 mL.

19. No tratamento da hipercalemia é uma medida que transfere o potássio do meio extracelular para o meio 
intracelular:

A. Carbonato de cálcio.

B. Gluconato de sódio.

C. Propranolol.

D. Furosemida.

E. Bicarbonato de sódio.

20. Paciente masculino, 30 anos, admitido com quadro de cefaléia e mialgias intensas que se iniciaram há 2 
dias com piora progressiva. Há algumas horas notou urina escura e coloração amarelada na pele. Familiares 
referem que o paciente não viaja há mais de 6 meses. Ao exame apresenta-se em regular estado geral, febril, 
letárgico, com força muscular e tônus muscular preservados, porém havia rigidez de nuca +/4+, icterícia 



+++/IV, petéquias subconjuntivais, fígado e baço não eram palpáveis. Colhido líquor, este era claro, com 98 
leucócitos,  sendo  80%  de  células  linfomononucleares.  Glicose  e  proteínas  eram  normais.  Não  se 
observaram bactérias no GRAM; leucograma com 14.500 leucócitos, 20% bastões; 70% de segmentados e 
0  (zero)  eosinófilo  e  plaquetas=74.000;  Na+  =  135  mEq/l;  K+  =  2,0  mEq/l;  creatinina  =  5,2mg/dl; 
bilirrubina total de 12 mg/dl com 9,0 de direta; AST(TGO) e ALT(TGP) de 100 e 110 UI. Com esses dados, 
você pode considerar como principal hipótese:

A. Dengue Visceral. 

B. Granulomatose de Wegener.

C. Síndrome hemolítico-urêmica.

D. Leptospirose.

E. Hantavirose.

21. Presença de hipercelularidade mesangial e endotelial, infiltrado glomerular polimorfonuclear, depósitos 
imunes,  granulares,  subendoteliais  de  IgG,  IgM,  C3  e  depósitos  subepiteliais  em forma  de  corcovas 
(humps) caracterizam anatomopatologicamente:

A. Amiloidose renal. 

B. Nefropatia diabética. 

C. Púrpura trombocitopênica trombótica.

D. Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica.

E. Glomerulonefrite por lesões mínimas.

22. Qual das doenças abaixo cursa mais habitualmente com pulso paradoxal?

A. Estenose aórtica.

B. Insuficiência aórtica.

C. Pericadite constritica.

D. Persistência do canal arterial.

E. Estenose mitral.

23. Paciente de 80 anos, com arterioesclerose generalizada, interna com quadro de insuficiência renal aguda 
(IRA), 4 dias após realização de aortografia. Ao exame físico, notava-se  livedo reticularis  em membros 
inferiores, dedos dos pés azulados, hipocomplementenemia e eosinofilúria. O diagnóstico mais provável é 

A. IRA ateroembólica.

B. IRA por aneurisma dissecante de aorta. 

C. IRA por nefrite intersticial. 

D. IRA por glomerulonefrite aguda crescêntica.

E. IRA pós-contraste. 

24. No tratamento antihipertensivo algumas drogas podem causar hiperpotassemia, dentre as abaixo qual 
que NÃO apresenta este efeito? 

A. Losartan.

B. Hidroclorotiazida.

C. Espironolactona.

D. Captopril.



E. Propranolol.

25. Vertigem de início repentino, com duração de várias horas ou dias, com evolução recorrente, causando 
perda auditiva sensorioneural com alternância de melhora e piora, acompanhada de tinido, podendo ainda 
causar náusea e vômito, é mais provável ser causada por

A. Tumor cerebral.

B. Vertigem postural benigna.

C. Doença de Meniére.

D. Toxicidade por aminoglicosídeo.

E. Neuronite vestibular.

26. Anti-hipertensivo com ação inibidora da renina como seu principal mecanismo de ação

A. Candesartan.

B. Losartan.

C. Clonidina.

D. Alisquireno.

E. Manidipina.

27. O sinal de Giordano é positivo e considerado classicamente importante no exame fisico de paciente 
portador de 

A. pielonefrite aguda.

B. lombociatalgia.

C. pnemonia com derrame pleura.

D. obstrução arterial periférica.

E. edema aguda de pulmão.

28.  Paciente  jovem,  sexo  masculino,  encaminhada  ao  Pronto  Socorro  com  alteração  no  nível  de 
consciência, febrícula, sangramento nasal leve. Exame físico mostrou palidez, discreta icterícia de mucosas, 
equimoses em tronco e membros, ausência de sinais de localização neurológica. Familiares informaram 
flutuação  no  estado  de  consciência,  de  início  há  2  dias.  Hemograma  mostrou  leucócitos=  9.500/ul 
(diferencial  normal),  hemoglobina=8,5g/dl,  plaquetas=45000/ul.  Foram  observados  policromatofilia, 
eritroblastos e células em elmo no sangue periférico. Qual o diagnóstico provável?

A. Púrpura trombocitopênica trombótica.

B. Hemoglobinúria paroxística noturna.

C. Glomerulonefrite aguda.

D. Anemia de doença renal crônica.

E. Coagulação intravascular disseminada.

29. Forma de pneumoconiose causada pela inalação de finas partículas e caracterizada por inflamação e 
cicatrização em forma de lesões nodulares nos lóbulos superiores do pulmão:

A. Asbestose.

B. Dermatomiosite.

C. Pneumonite inflamatória inespecífica. 

D. Silicose.



E. Asma ocupacional.

30. Qual dos exames abaixo é mais adequado para monitorizar cumarínicos?

A.  D-dímero.

B. Tempo de tromboplastina parcial ativada.

C. Atividade protombínica.

D. Tempo de coagulação.

E. Agregação plaquetária.

31.  Das  drogas  abaixo  assinale  a  que  mostrou  aumento da  sobrevida  em pacientes  com insuficiência 
cardíaca congestiva.

A. Dinitrato de isossorbida.

B. Digoxina.

C. Furosemida.

D. Ácido acetil-salicílico.

E. Inibidor de enzima conversora da angiotensina.

32.  A  diminuição  da  pressão  osmótica  provoca  ascite,  secundariamente  às  doenças  abaixo  citadas, 
EXCETO,

A. Desnutrição. 

B. Insuficiência hepática. 

C. Síndrome nefrótica.

D. Enteropatia perdedora de proteínas. 

E. Insuficiência cardíaca congestiva. 

33. Qual destas drogas pode induzir uma crise de gota?

A. Colchicina.

B. Hidroclorotiazida.

C. Captopril.

D. Losartan.

E. Telmisartan.

34. Assinale a INCORRETA.

A. Diuréticos podem ser indicados em algumas doenças não edematosas.

B. Manitol e aminofilina tem efeito diurético.

C. Os diuréticos tiazídicos agem no túbulo proximal.

D. A associação de furosemida e aminoglicosídeo resulta em aumento do risco de nefro e ototoxicidade.

E. Alguns diuréticos podem causar hiperglicemia e hiperuricemia.

35. Uma mulher de 32 anos, negra, filha de pais hipertensos e previamente hígida, procurou algumas vezes 
uma Unidade Básica de Saúde com queixa de fraqueza muscular e dispnéia aos esforços há cinco meses. O 
único dado relevante do exame físico foi  a pressão arterial  variando de 170 x 110 mmHg. Os exames 
laboratoriais inicias mostraram hemoglobina de 13 g/dL, glicemia de 85 mg/dL, creatinina de 0,9 mg/dL, 



sódio  de  137 mEq/L,  potássio  de  2,3  mEq/L,  colesterol  de  190 mg/dL,  triglicérides  de  200 mg/dL e 
sedimento urinário normal. A repetição da dosagem dos eletrólitos confirmou os resultados. A conduta mais 
adequada neste momento é:

A. Encaminhar para realizar arteriografia renal.

B. Encaminhar para dosagem de renina e aldosterona.

C. Considerar hipertensão essencial como mais provável e iniciar tratamento com hidroclorotiazida.

D. Encaminhar uma amostra de urina para dosagem de ácido vanilmandélico e catecolaminas.

E. Apenas iniciar tratamento com inibidor de ECA (enzima conversora de angiotensina).

36 Para o tratamento de verminose causada por Strongiloides Stercoralis a melhor conduta é:

A. Metronidazol 500 mg 8/8 horas por 14 dias.

B. Ampicilina 500 mg 6/6 horas por 10 dias.

C. Albendazol 400 mg em dose única.

D. Albendazol 400 mg ao dia durante três dias.

E. Albendazol 400 mg ao dia durante 10 dias.

37. Presença de cilindros hialinos e granulosos no sedimento urinário ocorrem comumente em pacientes 
com

A. Hematúria.

B. Proteinúria.

C. Infecção do trato urinário.

D. Nefrolitíase.

E. Doença de Kawasaki.

38. São as três principais causas de doença renal crônica dialítica:

A. Hipertensão arterial, diabete melito e tuberculose urinária.

B. Neoplasias, sarcoidose e uropatia obstrutiva.

C. Dislipidemias, hiperuricemias e diabete melito.

D. Hipertensão arterial, diabete melito e glomerulonefrite crônica.

E. Glomerulonefrites agudas, neoplasias prostáticas e bexiga neurogênica.

39.  Doença  autoimune  que  pode  causar  espessamento  da  pele,  disfagia,  fenômeno  de  Raynaud  e 
comprometimento articular:

A. Lúpus eritematoso sistêmico.

B. Doença de Kawasaki.

C. Síndrome de Churg-Strauss.

D. Esclerodermia sistêmica.

E. Poliarterite nodosa.

40. Anticonvulsivante que pode causar nefrolitíase por ação semelhante à acetazolamida causando uma 
acidose tubular renal proximal com hipocitratúria:

A. Diazepan.

B. Sulfato de magnésio.



C. Valproato de sódio.

D. Carbamazepina.

E. Topiramato.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

NUTRICIONISTA

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de  NUTRICIONISTA que é constituída de 
cinco matérias, apresentadas na seguinte ordem: Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Matemática, 
Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, respectivamente, 5, 3, 
4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está 
correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve 
conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o  leitor  não  precisa  saber  que  Band remete  à  Rede  Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e  objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal. Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 
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de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância  política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política,  deviam apenas cuidar do lar  e dos filhos.  A casa-grande era a residência  da família  do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma  vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 

file:///wiki/Lei_Afonso_Arinos
file:///wiki/Constitui%25C3%25A7%25C3%25A3o_de_1988


sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: NUTRIÇÃO
16. Paciente com trato digestivo não funcionante, obstruído, sem previsão de retorno para alimentação pelo 
trato gastrintestinal (TGI), tem indicação de

A. nutrição parenteral total. 

B. nutrição parenteral periférica. 

C. nutrição nasogástrica. 

D. nutrição nasojejunal. 

E. ficar em jejum, com hidratação endovenosa até retorno da função intestinal. 

17. Com relação às doenças coronarianas, são considerados fatores de risco:

A. Hipercolesterolemia, hipertensão arterial e tabagismo. 

B. Diabetes mellitus, vida sedentária e uso de anticoncepcionais hormonais. 

C. Hipercolesterolemia, vida sedentária e estresse emocional. 

D. Hipertensão arterial, alcoolismo e tabagismo. 

E. Diabetes mellitus, fatores genéticos, tabagismo. 

18.  Medidas  antropométricas  que  quando  avaliadas  conjuntamente  permitem  determinar  o  risco  de 
hipertensão, diabetes mellitus e doença coronariana em adultos:

A. Peso e altura. 

B. Circunferência braquial e prega cutânea tricipital. 

C. Cintura e quadril.

D. Circunferência braquial  e Circunferência muscular do braço.

E. Avaliação subjetiva global.

19. A resolução da ANVISA (RDC nº 344/2002) desde junho de 2004 torna obrigatória a fortificação de 
ferro  e  ácido  fólico  nas  farinhas  disponíveis  no  mercado.  Assim,  as  pessoas  devem ser  orientadas  a 
consumir estas farinhas e os produtos produzidos a partir dela. Esta orientação é de particular importância 
para

A. homens, crianças e gestantes.

B. adolescentes, mulheres em idade fértil e na menopausa.

C. homens, idosos e gestantes.

D. crianças, idosos, gestantes e mulheres em idade fértil.

E. homens, idosos e gestantes.

20. Em nível populacional, na prevenção do ganho de peso, é fundamental que sejam instituídas medidas 
que mantenham o IMC médio da população:

A. < 30kg/m2.

B. 25 a 30kg/m2.



C. < 20 kg/m2.

D. 21 a 23 kg/m2.

E. 30 a 32 kg/m2.

21.  A Sociedade  Brasileira  de  Diabetes,  nas  suas  últimas recomendações,  determina  as  metas  a  serem 
atingidas pela terapia médica nutricional no sentido de manter os níveis glicêmicos e pressóricos dentro dos 
limites desejáveis. Assinale a opção que apresenta os níveis ideais de lipídios para o controle do diabetes 
mellitus tipo 2:

A. Triglicerídios < 150mg/dL; colesterol total < 200mg/dL; HDL-c > 45mg/dL e LDL-c < 100mg/dL.

B. Triglicerídios < 200mg/dL; colesterol total < 150mg/dL; HDL-c < 45mg/dL e LDL-c < 100mg/dL.

C. Triglicerídios < 200mg/dL; colesterol total < 200mg/dL; HDL-c > 45mg/dL e LDL-c < 200mg/dL.

D. Triglicerídios < 150mg/dL; colesterol total < 150mg/dL; HDL-c > 30mg/dL e LDL-c < 150mg/dL.

E. Triglicerídios < 150mg/dL; colesterol total < 200mg/dL; HDL-c < 45mg/dL e LDL-c < 200mg/dL. 

22. A política brasileira aprovada pela portaria MS/GM nº 710 de 10/06/1999, que diz respeito ao direito 
humano universal à alimentação e nutrição, tem como objetivos: a garantia da qualidade dos alimentos 
colocados para consumo no País, a promoção de práticas alimentares saudáveis, a prevenção e o controle 
dos distúrbios nutricionais e o acesso universal aos alimentos. Esta política é representada pela sigla

A. PNSN. 

B. PSF.

C. PNAE.

D. PNAN.

E. SISVAN.

23. O principal componente da soja ao qual tem sido atribuído efeitos redutores nos lipídeos plasmáticos é:

A. Ácido graxo poliinsaturado.

B. Ácido graxo monoinsaturado.

C. Kahweol.

D. Homocisteína.

E. Isoflavona.

24. No tratamento dietético de um paciente oncológico adulto desnutrido, qual a quantidade calórica/kg 
indicada para reposição ponderal?

A. 20 a 25 kcal. 

B. 25 a 30 kcal.

C. 30 a 50 kcal. 

D. 50 a 60 kcal.

E. 50 a 100 kcal.

25. Considerando que uma câmara de forno elétrico prepara 20kg de pernil em 30 minutos, o tempo, em 
horas, necessário para assar 240kg de pernil em 3 câmaras será de

A. ½ hora.

B. 1 hora.



C. 2 horas.

D. 2 ½ horas.

E. 3 horas.

26. O dimensionamento dos equipamentos utilizados em uma Unidade de Alimentação e Nutrição constitui 
tarefa que requer experiência do nutricionista. Quantos quilos de arroz é possível preparar em um caldeirão 
de 150 litros, considerando o fator de cocção do arroz igual a 3: 

A. 35.

B. 45.

C. 55.

D. 65.

E. 75.

27. Em uma determinada Unidade de Alimentação e Nutrição com 1.950 comensais,  tem-se disponível 
390kg de carne suína. Considerando que o Fator de Correção deste alimento é de 1,2 e a perda com a 
cocção é de 40%, a porção a ser oferecida a cada um dos comensais é:

A. 100 gramas. 

B. 114 gramas.

C. 110 gramas.

D. 180 gramas.

E. 200 gramas.

28. Considerando a paciente GH, 55 anos, feminino, com quadro de insuficiência renal crônica. Apresenta 
Ascite grave (4+/4+). Seu peso atual é 87kg, seu peso habitual antes da internação era de 73kg, altura = 
1,66m. Qual o IMC desta paciente?

A. 31 kg/m2. 

B. 26 kg/m2.

C. 18 kg/m2.

D. 24 kg/m2.

E. 34 kg/m2. 

29.  O colesterol é um dos principais formadores das placas de ateroma. Por este motivo, é considerado 
nocivo à saúde, mas possui, no entanto, funções fisiológicas importantes. Quais são elas?

A. Síntese de hormônios esteróides, formação de ácidos biliares, lipogênese.

B. Síntese de hormônios esteróides, formação de ácidos biliares, lipólise .

C. Síntese de hormônios esteróides, formação de ácidos biliares, formação de membranas celulares.

D. Degradação celular, síntese de hormônios esteróides, formação de ácidos biliares. 

E. Síntese de glicogênio, síntese de proteína e energia celular. 

30. Nos pacientes com aumento de triglicerídeos a dieta tem característica individualizada que se baseiam 
em

A. perda de peso se necessário, redução de carboidratos simples, aumento de fibras e abstinência de 
álcool.

B. redução de lipídeos saturados e proteínas animais.



C. manutenção do peso corporal, redução de carboidratos simples e complexos.

D. redução do peso corporal e redução dos carboidratos totais.

E. perda de peso se  necessário,  redução da ingestão de gorduras  totais,  redução de carboidratos  de 
rápida absorção e redução do álcool.

31. Paciente JM, 67 anos de idade, foi hospitalizado após um infarto agudo do miocárdio. Após 12 horas de 
jejum, paciente encontra-se estável e o médio libera a dieta com a seguinte prescrição: Dieta pastosa com 
restrição hídrica de 1000ml/dia. Sua conduta é

A. ofertar uma dieta com alimentos pastosos, equilibrada em macronutrientes, rica em fibras.

B. ofertar uma dieta com alimentos pastosos e equilibrada em macronutrientes.

C. ofertar  uma  dieta  com  alimentos  pastosos,  equilibrada  em  macronutrientes  e  bem  fracionada, 
adicionando mais um horário que o padrão do hospital.

D. conversa com o paciente e como ele relata estar bem, libera dieta de consistência geral.

E. como você verifica que o paciente não está edemaciado, libera a restrição hídrica solicitado pelo 
médico.

32. Sobre a avaliação nutricional de crianças, é INCORRETO afirmar que

A. a Classificação de Gomez leva em consideração a relação Peso / Idade (P/I), sendo que, quanto maior 
o grau do déficit, mais subnutrida a criança se apresenta.

B. a  Classificação  de  Gomez  apresenta  algumas  desvantagens,  tais  como:  não  considerar  como 
eutróficas as crianças constitucionalmente pequenas (pois não leva em consideração a altura) e, por 
isso, superestima os casos de subnutrição.

C. a Classificação de Waterlow permite a avaliação a avaliação de desnutrição aguda e pregressa uma 
vez que leva em consideração as relações de Peso/Altura e Altura/Idade, respectivamente.

D. as  Classificações  de  Gomez  e  de  Waterlow  tem como  principais  vantagens  o  baixo  custo  e  a 
facilidade na coleta de dados.

E. a Classificação de Gomez é mais utilizada na prática clínica, pois permite o diagnóstico preciso da 
desnutrição aguda e pregressa por levar em consideração o peso das crianças,  considerado como 
padrão ouro.

33. Sobre as patologias mais comumente ocorridas na infância, é correto afirmar que

A. o refluxo gastroesofágico deve ser tratado com o espessamento do leite ou fórmula infantil, aumentar 
a frequência das refeições e evitar deitar a criança logo após a ingestão dos alimentos. 

B. o tratamento da Alergia a Proteína do Leite de Vaca ocorre com a retirada do leite de vaca e seus 
derivados e a exclusão de alimentos que contenham, em sua composição, o leite de vaca, podendo ser 
utilizados, em substituição, leite de soja ou isentos de lactose. 

C. a Intolerância à Lactose é uma resposta imunológica adversa à lactose e seu tratamento baseia-se na 
retirada total do leite de vaca e a substituição por fórmulas a base de proteína isolada de soja.

D. a  Doença  Celíaca  é  uma enteropatia  auto-imune induzida  pelo  glúten  caracterizada  por  sinais  e 
sintomas de má-absorção decorrentes de processo inflamatório no intestino delgado e seu tratamento 
se baseia na exclusão de trigo, centeio, aveia e milho.

E. de um modo geral, todos os agravos patológicos comuns da infância resultam em diarréia e perda de 
peso, portanto, a conduta nutricional inicial é a suspensão do leite materno ou de vaca (devido a 
proteína, lactose e glúten) e a introdução de fórmula láctea extensamente hidrolisada. 

34. As verduras e os legumes, após a colheita, estão muito susceptíveis a alterações indesejáveis que podem 
ser prevenidas por alguns procedimentos, como, por exemplo, o branqueamento. A respeito desta técnica, é 



correto  afirmar que

A. processo  que  antecede  o  congelamento,  com  a  finalidade  de  destruir  pelo  calor,  seguido  do 
resfriamento em água, todos os sistemas enzimáticos das hortaliças. 

B. processo de apertização, que compreende o enlatamento com salmoura, seguido de processamento 
térmico que visa garantir a esterilidade do alimento embalado para comercialização. 

C. processo que consiste na retirada de calor da hortaliça, com a finalidade de impedir ou reduzir a ação 
destrutiva dos microorganismos.

D. processo que antecede o preparo, consiste em higienizar as hortaliças, retirar as injúrias e partes não 
comestíveis dos alimentos e armazenar sobre refrigeração. 

E. processo de cocção a vapor com finalidade de manutenção do valor nutritivo e as características 
sensoriais das hortaliças. 

35. Os ovos são fontes de proteínas, vitaminas A, D e do complexo B. São muito consumidos no Brasil, 
principalmente como ingrediente de várias preparações. Sobre este alimento é INCORRETO afirmar que

A. os  ovos  devem ser  armazenados  sob  refrigeração  em temperatura  de  até  4,5ºC  em embalagens 
fechadas.

B. os  ovos  devem ser  lavados  com esponja  macia  para  retirar  todas  as  sujidades  antes  de  serem 
armazenados sob refrigeração. 

C. o teste da luz é uma forma doméstica utilizada para verificar se o ovo é fresco. Para isto, o ovo deve 
ser colocado contra a luz que deve apresentar-se denso e escuro por igual, se houver uma parte oca, é 
considerado estragado. 

D. é errôneo atribuir valor nutritivo ao ovo de acordo com a cor da casca. 

E. a clara em neve tem a função de conferir aeração e leveza à preparação, para obter esta ação, ela deve 
ser incorporada no último momento da receita, com movimentos leves. 

36. Na prevenção da osteoporose na população, especialmente a idosa, é importante que, além da presença 
de Cálcio, alguns fatores estejam presentes. São eles:

A. Presença de ácido oxálico, dieta rica em gorduras, pH alcalino.

B. PH ácido, presença de ácido fítico e dieta rica em gordura.

C. Presença de vitamina D, dieta rica em proteína e lactose, ácido oxálico.

D. Dieta rica em gordura, pH neutro, presença de ácido fítico e oxálico. 

E. Presença de vitamina D, dieta rica em proteína e pH ácido.

37. Considerando que o IMC ideal de um adulto é 22,5, qual o peso ideal que o senhor TFC, 42 anos de 
idade deve ter, considerando sua altura de 1,73m. 

A. 64kg.

B. 67 kg.

C. 71 kg.

D. 73 kg.

E. 75 kg.

38. Após avaliação nutricional em uma criança de 3 anos de idade, foi verificado um percentual de 80% 
entre o peso real e o padrão para a idade. Segundo o critério de Gomez, essa criança é considerada

A. desnutrida de 1º grau.

B. desnutrida de 2º grau.



C. desnutrida de 3º grau.

D. eutrófica.

E. sobrepeso.

39. Um etilista crônico, portador de cirrose hepática com diagnóstico de desnutrição secundária, apresenta 
com frequência carência dos seguintes nutrientes:

A. Vitaminas K, D, B12 e ácido fólico.

B. Vitaminas K, D, E e ácido ascórbico.

C. Vitaminas E, B12, ácido fólico e ácido ascórbico.

D. Vitamina B12, tiamina, ácido fólico e ascórbico.

E. Vitamina B6 e ácido fólico.

40.  Lactente  de  3  meses  fazendo  uso  apenas  de  leite  de  vaca  integral  vem  apresentando  anorexia, 
irritabilidade, deficiência de crescimento, edema e inflamação nas gengivas devido à deficiência de

A. tiamina.

B. zinco.

C. riboflavina. 

D. vitamina K.

E. ácido ascórbico.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

PSICÓLOGO

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de  PSICÓLOGO que é constituída de cinco 
matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos  Gerais,  Matemática, 
Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, respectivamente, 5, 3, 
4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está 
correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve 
conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o  leitor  não  precisa  saber  que  Band remete  à  Rede  Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e  objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal. Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Participa??o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquiza??o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regionaliza??o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Descentraliza??o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eq?idade
http://pt.wikipedia.org/wiki/1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui??o_Federal


de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância  política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política,  deviam apenas cuidar do lar  e dos filhos.  A casa-grande era a residência  da família  do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma  vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 
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sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PSICÓLOGO
16. As psicoterapias são métodos de tratamento para problemas de natureza emocional e variam em relação 
às teorias nas quais se baseiam, aos objetivos, à frequência das sessões e ao tempo de duração. Em relação 
ao processo psicoterápico é INCORRETO afirmar que

A. a aliança terapêutica designa a relação racional, não-neurótica do paciente com seu terapeuta tendo 
como elementos básicos o desejo racional e consciente do paciente em colaborar com o terapeuta.

B. o sucesso de uma terapia depende da formação do vínculo afetivo e de confiança de tal forma que o 
paciente se perceba acolhido e aceito em suas dificuldades pelo terapeuta.

C. a terapia de um modo geral é um processo que se dá na pessoa do paciente e do terapeuta e do qual o 
terapeuta é sujeito ativo para por em andamento esse processo.

D. o setting terapêutico, em termos gerais, caracteriza-se pela previsibilidade do contrato, à constância 
do ambiente e à regularidade das sessões. 

E. a  compreensão  das  reações  transferenciais  é  um importante  instrumento  terapêutico,  sendo  este 
fenômeno tido como o ponto central para algumas abordagens teóricas. 

17.  A terapia comportamental  (TC) baseia-se na aplicação do conjunto de conhecimentos  psicológicos, 
tendo em vista à compreensão e solução de problemas emocionais. Em relação à TC é correto afirmar que

A. a TC baseia-se em alguns princípios e teorias da aprendizagem para explicar  tanto o surgimento 
como a eliminação de sintomas psicopatológicos tendo como um dos seus pressupostos básicos a 
idéia de que o tratamento deve ser diretivo e orientado à ação.

B. a  TC  destina-se  ao  tratamento  de  problemas  de  natureza  crônica,  cuja  origem  situa-se  em 
dificuldades  ocorridas  no  passado,  e  em  especial  nas  relações  com  os  pais,  mesmo  que  suas 
manifestações ocorram no presente. 

C. a  TC  tem  por  objetivos  a  reorganização  da  estrutura  do  caráter  e  a  correção  de  lacunas  do 
desenvolvimento em pacientes com traços de personalidade desadaptativos.

D. na TC o paciente é orientado a expressar livremente e sem censuras seus pensamentos, sentimentos, 
fantasias,  sonhos,  imagens,  sem  prejulgar  sobre  sua  relevância  ou  significado,  bem  como  as 
associações que lhe ocorrem.

E. para a TC os sintomas formam-se a partir da maneira como as pessoas interpretam suas experiências, 
dessa forma a TC busca a modificação dos comportamentos e sentimentos pela mudança do processo 
de pensamento. 

18. Na atualidade, existem diversas modalidades de psicoterapias de grupo que vêm se revelando como 
eficazes e de grande abrangência no tratamento de transtornos emocionais. São características de um grupo, 
propriamente dito, EXCETO,

A. o grupo é um mero somatório de indivíduos reunidos com objetivos distintos. 

B. o grupo constitui-se como uma nova entidade, com leis, mecanismos próprios e específicos. 

C. é indispensável que no grupo fiquem claramente preservadas as identidades específicas de cada um 
dos indivíduos componentes do grupo.

D. o  grupo  deve  apresentar  uma  hierarquia,  com  distribuição  de  posições  e  papéis  de  distintas 
modalidades e intercambiáveis entre si.

E. no grupo deve haver um enquadre (setting) e o cumprimento das combinações feitas, além de ter os 
objetivos claramente definidos.



19. Dentre os processos grupais a coesão pode ser definida como a quantidade de pressão exercida sobre os 
integrantes de um grupo a fim de que continuem nele. Dentre as opções abaixo é INCORRETO afirmar que 
quanto maior a coesão do grupo
A. maior a satisfação experimentada por seus membros.

B. maior a quantidade de influência exercida pelo grupo em seus membros.

C. maior a quantidade de comunicação entre os membros .

D. maior a produtividade do grupo.

E. maior a dificuldade no estabelecimento de normas, devido à multiplicidade de interesses.

20.  Na  terapia  de  família  o  terapeuta  considera  o  paciente  identificado  ou  bode  expiatório  como um 
membro da família, que está expressando, do modo mais visível:

A. Os bons aspectos evidenciados na psicodinâmica do grupo familiar.

B. Um problema que afeta o sistema familiar inteiro.

C. A perseguição dos membros da família, demonstrando defesas compartilhadas.

D. Sua atuação como líder positivo do sistema familiar.

E. Seu sofrimento individual que circula no imaginário familiar. 

21. Na teoria psicanalítica, Freud assinala o surgimento de um fenômeno singular: o paciente reexperiencia 
no analista uma série de sentimentos afetuosos, conflituosos – muitas vezes mesclados de hostilidade – de 
vivências pertencentes ao passado, tomadas inconscientes. Trata-se do fenômeno denominado

A. Regressão.

B. Transferência.

C. Contratransferência.

D. Catarse.

E. Idealização. 

22. Segundo Piaget, o desenvolvimento psíquico se orienta essencialmente para

A. a autodeterminação. 

B. o egocentrismo.

C. o equilíbrio. 

D. o crescimento. 

E. a habituação. 

23. O estudo do desenvolvimento humano tipifica os diferentes estágios do desenvolvimento, especificando 
cada idade da vida. A segunda infância, denominada por Piaget de estágio pré-operacional, caracteriza-se 
pelo fato de a criança mostrar-se

A. capaz de resolver diversos tipos de problemas de conservação sem precisar medir ou pesar objetos, 
estando esse processo plenamente desenvolvido.

B. capaz de saber que alterações superficiais não mudam a natureza das coisas. 

C. capaz de usar imagens mentais, estando esse processo plenamente desenvolvido. 

D. incapaz de organizar objetos, pessoas e eventos em categorias com significado.

E. capaz de julgar os atos pelas intenções, não pelas consequências.



24.  Mecanismo de  defesa  da  Psicanálise,  em que  o  indivíduo  se  recusa  a  aceitar  ou  reconhecer  uma 
realidade que lhe causa ansiedade:

A. Negação.

B. Racionalização.

C. Repressão. 

D. Projeção. 

E. Formação reativa.

25.  Considerando-se  as  disposições  do  Código  de  Ética  do  Psicólogo  sobre  o  sigilo  profissional,  é 
INCORRETO afirmar que

A. o  psicólogo  respeitará  o  sigilo  profissional  a  fim de  proteger,  por  meio  da  confidencialidade,  a 
intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso no exercício profissional.

B. em caso de quebra de sigilo, o psicólogo deverá restringir-se a prestar as informações estritamente 
necessárias.

C. nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissinal, o psicólogo registrará apenas 
as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho.

D. em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá repassar todo o material ao psicólogo que 
vier substituí-lo, ou lacrá-lo para posterior utilização pelo psicólogo substituto.

E. quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo poderá prestar todas as informações que forem 
solicitadas,  sem restrições,  supondo que o sigilo  dos  demais profissionais  será  assegurado pelos 
respectivos códigos de ética.

26. De acordo com o Código de Ética do Psicólogo no atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito 
o psicólogo deverá

A. comunicar  aos responsáveis,  sem restrição,  todos os conteúdos e intervenções  realizadas  para  se 
promoverem medidas em benefício do atendido. 

B. obter autorização de ao menos um de seus responsáveis, observadas as determinações da legislação 
vigente.

C. no caso  de não se  apresentar  um responsável  legal,  o  atendimento  não deverá  ser  efetuado e  o 
psicólogo encaminhará o caso para um serviço de referência.

D. o psicólogo não se responsabilizará pelos encaminhamentos que se fizerem necessários para garantir 
a proteção integral do atendido.

E. nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará, sem 
restrição, as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho.

27.  Em  um  processo  psicodiagnóstico,  a  escolha  da  bateria  de  testes  deve  atender  às  necessidades 
específicas de cada caso, obedecendo a critérios bem definidos. De acordo com essa afirmativa, na escolha 
da bateria de teste o psicólogo deverá atender alguns critérios, EXCETO,
A. utilizar-se de vários instrumentos que possibilite a intervalidação dos referidos testes, resultando em 

uma menor possibilidade de erro em suas inferências.

B. deverá considerar a idade, o sexo, a escolaridade e, especialmente, o objetivo do que se quer avaliar.

C. quando se tratar de criança, na maioria dos casos, é melhor utilizar como primeiro instrumento, a 
hora do jogo e testes gráficos.

D. escolher no máximo três instrumentos para que a avaliação não se torne cansativa para o paciente. 

E. deverá  ser  considerada  a  ordem de  aplicação  dos  testes  tendo  em vista  minimizar  a  ansiedade, 
recomenda-se, portanto, que a bateria seja iniciada pelos testes gráficos. 



28. Em um processo psicodiagnóstico, o estabelecimento de um prognóstico pode ser um dos objetivos da 
avaliação psicológica clínica, o que corresponde a determinar

A. a identificação de problemas precocemente. 

B. o nível de funcionamento da personalidade. 

C. forças e fraquezas do examinando. 

D. o curso provável do caso.

E. uma comparação entre a amostra do comportamento do examinando com os resultados de outros 
sujeitos.

29.  Os objetivos de cada tipo de entrevista  é que irão determinar estratégias,  intervenções,  alcances  e 
limites. Em relação à entrevista devolutiva é correto afirmar que

A. trata-se de um processo de avaliação que não se refere necessariamente a uma única entrevista sendo 
caracterizada como uma entrevista semi-estruturada e de triagem.

B. o profissional irá avaliar os aspectos pessoais, relacionais e internos do paciente com o intuito de 
conhecê-lo o mais profundamente possível.

C. objetiva-se  primordialmente  elaborar  uma  história  clínica,  definir  hipóteses  de  diagnóstico,  de 
prognóstico e de indicação terapêutica.

D. nessa entrevista o psicólogo analisará e discutirá com o paciente as razões que o levaram a procurar 
atendimento.

E. nessa  entrevista  o  psicólogo  transmitirá  às  pessoas  envolvidas  a  compreensão  obtida  durante  o 
processo, devendo informar tudo o que for possível, iniciando pelos aspectos adaptativos do paciente 
e, em seguida, os menos adaptativos.

30. Em relação às técnicas e a avaliação psicológica é INCORRETO afirmar que 

A. os testes psicométricos se baseiam na teoria da medida e, mais especificamente, na psicometria, usam 
números para descrever os fenômenos psicológicos.

B. o psicodiagnóstico considerado uma avaliação psicológica, feito com propósitos clínicos, tem como 
um dos possíveis objetivos a identificação de psicopatologias existentes no indivíduo.

C. os instrumentos técnicos, a exemplo dos testes psicológicos representam uma área de atuação que é 
privativa dos psicólogos, de uso exclusivo que, para gerenciá-los, requer treinamento e conhecimento 
específicos.

D. no  processo  de  aplicação  de  testes  psicológicos  deve-se  levar  em consideração  alguns  aspectos 
indispensáveis  para  realização  satisfatória  da  avaliação,  como a  qualidade  do ambiente físico,  o 
ambiente psicológico e o material de testagem.

E. o teste de Rorschach pode ser considerado uma técnica individual e coletiva, e tem como um dos 
objetivos a avaliação da personalidade, motivação e inteligência. 

31. A entrevista em saúde mental que tem como objetivo uma intervenção estruturada sendo muito utilizada 
atualmente no tratamento de dependentes químicos é denominada

A. entrevista de encaminhamento. 

B. entrevista motivacional.

C. entrevista diagnóstica.

D. entrevista psicoterápica.

E. entrevista de redução de danos.

32.  O  SUS  regula  e  organiza  em todo  o  território  nacional  as  ações  e  serviços  de  saúde  de  forma 



regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente, são princípios do SUS, EXCETO,

A. O acesso universal público e gratuito às ações e serviços de saúde. 

B. A integralidade das ações, num conjunto articulado e contínuo em todos os níveis de complexidade 
do sistema. 

C. A eqüidade da oferta de serviços, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

D. A descentralização político-administrativa, com direção única do sistema em cada esfera de governo.

E. Avaliar a situação de saúde e identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional 
para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde.

33. Dentre as opções abaixo, assinale a INCORRETA, em relação à Reforma Psiquiátrica no Brasil.

A. O início do processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil é contemporâneo da eclosão do“movimento 
sanitário”, em favor da mudança dos modelos de atenção e gestão nas práticas de saúde, equidade na 
oferta dos serviços, e protagonismo dos trabalhadores e usuários nos processos de gestão e produção 
de tecnologias de cuidado.

B. Embora contemporâneo da Reforma Sanitária, o processo de Reforma Psiquiátrica brasileira tem uma 
história própria, inscrita num contexto internacional de mudanças pela superação da violência asilar.

C. A partir de 1992, os movimentos sociais, inspirados pelo Projeto de Lei Paulo Delgado, conseguem 
aprovar  em vários  estados brasileiros  as primeiras leis  que determinam a manutenção dos leitos 
psiquiátricos e a criação de uma rede integrada de atenção à saúde mental  para complementar a 
assistência hospitalar.

D. Compreendida como um conjunto de transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais, 
é no cotidiano da vida das instituições, dos serviços e das relações interpessoais que o processo da 
Reforma Psiquiátrica avança, marcado por impasses, tensões, conflitos e desafios.

E. A Reforma Psiquiátrica é um processo político e social complexo, composto de atores, instituições, e 
que incide em territórios diversos, nos governos federal, estadual e municipal, nas universidades, no 
mercado  dos  serviços  de  saúde,  nos  conselhos  profissionais,  nas  associações  de  pessoas  com 
transtornos mentais  e de seus familiares,  nos movimentos sociais,  e nos territórios do imaginário 
social e da opinião pública.

34. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre todos os dispositivos de atenção à saúde mental, têm 
valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira. É função dos CAPS, EXCETO,

A. prestar  atendimento  clínico  em regime  de  atenção  diária,  evitando  as  internações  em hospitais 
psiquiátricos.

B. promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais através de ações intersetoriais.

C. organizar a rede de atenção às pessoas com transtornos mentais nos municípios.

D. complementar  a  assistência  psiquiátrica  hospitalar  e  implantar  os  serviços  de  atenção  em saúde 
mental na atenção básica.

E. acolher e atender às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, procurando preservar e 
fortalecer os laços sociais do usuário em seu território.

35. Considerando a atuação do psicólogo na área de saúde pública é INCORRETO afirmar que

A. É uma atuação frequentemente interdisciplinar que requer do psicólogo habilidade para atuar em 
equipe.

B. A atuação do psicólogo nos serviços de saúde, por vezes, necessita de adaptação das técnicas aos 
espaços diferenciados de atendimento. 

C. Sua  atuação  pode  ser  nos  níveis  primário,  secundário  e  terciário  de  atenção  à  saúde  e  um dos 
objetivos é facilitar a relação do indivíduo com a doença, bem como buscar o fortalecimento para 



lidar com as situações de crise.

D. Exige  uma  atuação  que  supere  o  limite  de  sua  sala  e  se  faça  presente  nos  múltiplos  espaços 
institucionais, construindo diálogos coletivos com outros saberes.

E. A atuação deverá ser restrita ao seu campo de conhecimento, já que as especialidades presentes na 
área da saúde procedem de forma objetiva.

36. A prevenção pode ser dividida em três níveis de intervenção: primária, secundária e terciária. Nas ações 
em  DST/AIDS,  as  intervenções  que  podem  ser  entendidas  como  prevenção  primária e  que  são 
desenvolvidas também pelo profissional da psicologia são: 

A. Acompanhamento psicoterápico individual ou grupal.

B. Ações de educação em saúde na comunidade – palestras, oficinas e treinamentos. 

C. Avaliação psicodiagnóstica e aconselhamento psicológico individual.

D. Reabilitação psicossocial com reinserção no mercado ou na comunidade. 

E. Construção de rede de apoio social e grupal. 

37.  A complexa  relação  entre  traumas  e  mudanças  psicológicas  profundas  foi  reconhecida  desde  os 
primórdios,  porém,  somente  no  DSM-III  (1980),  esse  transtorno  foi  definido  como  um  diagnóstico 
psiquiátrico.  De  acordo  com essa  afirmativa,  a  exposição  a  um estressor  traumático  extremo,  com a 
presença de sintomas de revivência, evitação/entorpecimento e hipervigilância,  são componentes de um 
transtorno denominado:

A. Transtorno dissociativo. 

B. Transtorno somatoforme.

C. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. 

D. Transtorno de estresse pós-traumático. 

E. Transtorno de adaptação.

38. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV-TR), um ataque 
de pânico caracteriza-se por um período de intenso temor ou desconforto e inclui sintomas tais como:

A. Taquicardia, sudorese, sensação de falta de ar e dor ou desconforto torácico. 

B. Tontura, diarréia, taquicardia, calafrios e tique. 

C. Asfixia, irritabilidade, hipervigilância e insônia. 

D. Sobressalto, falta de apetite, simulação e insônia.

E. Inquietação, tensão muscular, ansiedade e tremores.

39. Dentre as alternativas abaixo indique aquela referente aos transtornos geralmente diagnosticados pela 
primeira vez na infância ou na adolescência, de acordo com o DSM-IV-TR. 

A. Retardo mental, transtornos da excreção e transtorno de aprendizagem. 

B. Transtorno de alimentação, transtorno do pânico, transtorno depressivo. 

C. transtorno de déficit de atenção, enurese, transtorno de ansiedade.

D. TOC, transtorno de tique e transtorno da comunicação. 

E. Dislexia, delirium, transtorno de conduta e transtorno do sono.

40. Emanuele desperta em um dia de aula reclamando de náusea, de dor de barriga ou de dor de cabeça. 
Assim que recebe permissão para ficar em casa, os sintomas desaparecem. Essa queixa se repete todos os 
dias no momento de ir para a escola, causando sofrimento e prejuízos no funcionamento da criança. O 



comportamento de Emanuele pode ser sugestivo de:

A. sintomas depressivos.

B. fobia escolar.

C. Ansiedade generalizada.

D. síndrome do pânico.

E. Estresse escolar.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

PSICOPEDAGOGO

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de PSICOPEDAGOGO que é constituída de 
cinco matérias, apresentadas na seguinte ordem: Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Matemática, 
Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, respectivamente, 5, 3, 
4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está 
correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve 
conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da sala  de provas  antes  das 10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o leitor  não precisa  saber  que  Band remete  à  Rede Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam  as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal.  Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 
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de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política, deviam apenas cuidar do lar e dos filhos. A casa-grande era a residência da família do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A  legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas  por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 
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sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente  os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes  aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PSICOPEDAGOGIA
16. Na avaliação dos problemas de aprendizagem de modo geral o paciente identificado é uma criança ou 
adolescente. É fundamental a realização da entrevista familiar, principalmente porque 

A. a problemática de aprendizagem aponta para falha da capacidade da família. 

B. os problemas de aprendizagem podem ter origem em questões familiares frente à aprendizagem. 

C. os problemas de aprendizagem são constituintes do encontro da estrutura individual com a familiar. 

D. o encontro  do psicopedagogo  com a família  real  facilita  o  operar  sobre  a  família  simbólica  da 
criança/adolescente. 

E. alivia a família da culpabilização na instauração da problemática de aprendizagem de um de seus 
membros. 

17. A Psicopedagogia deve ser considerada como uma área de 

A. intervenção – atuação escolar.

B. estudos clínicos. 

C. ação educativa e ação diagnóstica das emoções.

D. complementação pedagógica e laboral.

E. educação e saúde.

18. As provas operatórias piagetianas têm sido freqüentemente empregadas em processos de diagnóstico 
psicopedagógico. Considerando os objetivos e funções para as quais foram criadas por Piaget, a maneira 
mais adequada de transpô-las para a Psicopedagogia seria utilizá-las como 

A. um instrumento com materiais e instruções padronizados. 

B. parte do método clínico para ter acesso a noções já construídas pelas crianças 

C. parte do método clínico para ter acesso à dinâmica do inconsciente 

D. parte do método estatístico de cômputo dos déficits de aprendizagem.

E. um instrumento a parte. 

19. Ao criar as provas piagetianas, Piaget teve como objetivo: 

A. Estruturar o processo de desenvolvimento infantil. 

B. Compreender o desenvolvimento da Inteligência da criança. 

C. Diferenciar a infância da vida adulta. 

D. Padronizar níveis de desenvolvimento infantil. 

E. Auxiliar no trabalho do professor. 

20. Quanto ao percurso histórico da Psicopedagogia no Brasil, pode-se afirmar que ele se inicia 

A. da atuação junto às crianças que requeriam modificações no programa educacional. 

B. da aplicação de conceitos derivados da teoria psicanalítica à relação professor/ aluno. 

C. do entrelaçamento entre os conceitos de problemas de aprendizagem, deficiências físicas e doenças 
crônicas (Educação Especial). 



D. das tentativas de sistematizações teóricas das práticas pedagógicas. 

E. da necessidade do momento histórico e da sociedade vigente. 

21. As dificuldades de aprendizagem devem ser consideradas como

A. indicativas da existência de um único problema orgânico causador de déficit cognitivo.

B. decorrentes de práticas pedagógicas inadequadas ao aluno.

C. resultantes de pobre interação ambiental.

D. conseqüência de transtornos de personalidade do aluno.

E. oriundas de fatores tais como: de ordem emocional e/ou intelectual e/ou social e/ou familiar e/ou 
cognitivo. 

22. Vygotski propõe que o bom ensino 

A. é aquele que se adianta ao processo de desenvolvimento da criança. 

B. é aquele que não interfere nos processos de aprendizagem.

C. tem o professor como detentor do saber. 

D. tem o professor como autoridade.

E. trabalha com todos os níveis de desenvolvimento. 

23.  Vygotski  através  da teoria  Histórico Cultural  vem contribuir  com o trabalho do psicopedagogo ao 
entender que 

A. a criança é um adulto em miniatura.

B. o  meio  onde  a  criança  encontra-se  inserida  contribui  significativamente  para  seu  processo  de 
desenvolvimento e aprendizagem.

C. a criança é um sujeito passivo.

D. o professor é o único sujeito do processo de ensino-aprendizagem.

E. deve-se trabalhar com conceitos de estimulo-resposta.

24.  Em  uma  prática  de  ensino  inspirada  na  teoria  de  Piaget,  o  professor  deve  considerar  o  erro 
prioritariamente como algo que

A. indica o nível de domínio de uma determinada noção.

B. deve ser evitado no processo de construção do conhecimento.

C. deve ser trabalhado no processo de construção do conhecimento matemático.

D. deve ser eliminado de imediato, sob pena de se fixar como conduta.

E. expressa o grau de desvio das habilidades da criança em relação aos seus pares.  

25. A Psicopedagogia, de acordo com Sara Pain, tem como principal proposta de intervenção terapêutica  

A. o desaparecimento do sintoma, aprendizagem independente, correta auto-valorização.

B. inibir ganhos secundários decorrentes da experiência de marginalização acarretada pelo sintoma.

C. possibilitar a instalação de procedimentos referentes a auto-avaliação.

D. propor situações de aprendizagem com uma gradação correta das dificuldades.

E. trabalhar somente com os sintomas de caráter emocional. 

26. Nas intervenções familiares, o psicopedagogo frente às questões imbricadas na temática dificuldades de 



aprendizagem tem por objetivo principal  

A. adotar, no processo de intervenção, o papel da Lei que permitirá organizar o sistema familiar de 
modo mais efetivo.

B. procurar caminhos que permitam a escolha das realizações individuais de seus membros.

C. explorar e explicitar os mitos familiares frente à aquisição de conhecimento e a aprendizagem.

D. pesquisar as formas de funcionamento familiar frente às contribuições do ambiente externo.

E. explorar  os  aspectos  transferências  e  contratransferências  nas  relações  individuais  com  a 
aprendizagem 

27. A emergência da possibilidade de a criança ser alfabetizada se dá quando ela 

A. adquire o controle motor suficiente para expressar-se graficamente.

B. apresenta comportamentos de imitação da escrita de adultos.

C. toma consciência de que o traço é um registro do gesto.

D. percebe a intencionalidade na representação gráfica de um objeto. 

E. consegue organizar as representações gráficas intencionais que produz. 

28. A psicomotricidade tem uma atuação educativa e terapêutica porque, ao trabalhar com o movimento, 
produz principalmente 

A. melhor organização e estruturação neuromuscular.

B. efeitos na multidimensionalidade da conduta.

C. maior organização e consciência dos atos motores. 

D. reintegração do movimento na vida mental do indivíduo.

E. maior eficiência da atenção seletiva a partir da consciência do corpo.

29.  O  psicopedagogo  empreende  uma  intervenção  familiar  quando  a  demanda  está  centralizada 
principalmente na  

A. presença de violência intrafamiliar resultante de falha da figura paterna.

B. figura do professor. 

C. desestruturação familiar grave com conseqüências na estabilidade emocional dos filhos.

D. aprendizagem familiar perturbada por interferência de fatores econômicos.

E. presença de déficits de aprendizagem de etiologia orgânica de um dos filhos.

30. A criança disléxica apresenta sérias dificuldades com a identificação dos símbolos gráficos no início da 
sua alfabetização. São dificuldades, EXCETO,

A. demorar a aprender a reconhecer as horas, a pegar e a chutar bola e a sorrir.

B. apresenta erros ortográficos 

C. movimentos contrários ao da escrita convencional.

D. atrapalhar-se ao pronunciar palavras longas.

E. dificuldade em planejar e fazer redação.

31. Em relação às dificuldades de aprendizagem, é INCORRETO afirmar que

A. elas requerem um acompanhamento adequado da família e da escola para sua superação.

B. elas podem ser oriundas de vários fatores.



C. elas sempre estão relacionadas a distúrbios orgânicos ou a déficit cognitivo. 

D. a escolarização de crianças em escolas especiais deverá ser uma exceção, só recomendável em casos 
excepcionais, para alunos com acentuadas dificuldades.

E. o  ambiente  regula  e  corrige  o  desenvolvimento  do  conhecimento;  assim,  as  crianças  com 
dificuldades  de  aprendizagem devem receber  apoio  adicional  necessário  para  garantir  uma  ação 
educacional.

32. O psicopedagogo ao avaliar um aluno deve levar em consideração:

A. Todos os aspectos, ou seja, o social, intelectual, cognitivo, afetivo, motor e familiar.

B. Somente a queixa trazida pela escola

C. Somente a queixa trazida pela família.

D. Nível de escolarização

E. Nível sócio-econômico 

33. É correto afirmar que o trabalho do psicopedagogo: 

A. Deve se dar com o aluno (criança e/ou adolescente), ignorando a família/pais e a escola/ professores.

B. Deve se dar com o aluno (criança e/ou adolescente), orientando pais/familiares, escola/professor.

C. Se dá com toda a equipe da escola.

D. Através de outros profissionais.

E. Se dá com toda a família.

34. A inclusão escolar tem como propósito social gerar uma atitude de aceitação das diferenças. Para tal, é 
suficiente 

A. distribuir os alunos em sala de aula tendo como critério os tipos de deficiência que apresentam 

B. compreender que a meta educacional e o sucesso escolar não necessitam ser as mesmas para todos. 

C. incentivar o corpo docente a valorizar tanto as atividades regulares quanto as atividades especiais.

D. atitude  de  aceitação  do  psicopedagogo  perante  os  alunos  que  apresentam  qualquer  tipo  de 
deficiência. 

E.
atitude de negação a dificuldade apresentada.

35.  Em uma perspectiva piagetiana,  o jogo e a brincadeira são importantes para a criança,  para  o seu 
desenvolvimento e a sua aprendizagem principalmente porque

A. favorecem a assimilação da realidade ao eu e a acomodação do eu à realidade 

B. permitem melhor compreensão de regras e erros do que nas situações cotidianas e levam o aluno a 
ser obediente.

C. são situações que primam pelo prazer e divertimento.

D. são situações de passa tempo

E. são situações de relacionamento inter pessoal. 

36. De acordo com Neves (1991), define-se Psicopedagogia como:

A. A ciência  que estuda os processos de aprendizagem e suas dificuldades,  englobando somente as 
atividades escolares.



B. A ciência que esta estruturada em torno do processo de aprendizagem humana, dos seus padrões 
evolutivos e patológicos bem como da influência do meio no seu desenvolvimento.

C.  Área de estudo entre a Pedagogia e a Psicologia

D. Área de integração das ciências humanas 

E. O  trabalho  desenvolvido  por  um  pedagogo  que  busca  a  solução  para  as  dificuldades  de 
aprendizagem.

37. É correto afirmar que:

A. Que a causa da dificuldade apresentada pelo aluno advém sempre do sistema familiar 

B. Que a causa da dificuldade apresentada pelo aluno advém sempre do sistema escolar.

C. Existem diferenças no papel atribuído ao psicopedagogo, do pedagogo e do psicólogo.

D. O psicopedagogo esta diante de uma criança ou adolescente que representa riscos a sociedade e aos 
demais alunos.

E. Ao se falar do objeto de estudo da psicopedagogia, esta se falando especificamente no aluno.

38. De acordo com Vygotski (1982), o que provoca o desenvolvimento da criança é o fato de exigir dela 
capacidades que se encontram em formação, que se encontram em qual na zona de desenvolvimento 

A. proximal

B. real

C. potencial

D. sensório-motor

E. operatório

39. Para Góes (1997), a produção de significados em relação ao mundo da cultura e a si próprio é um 
processo que se dá necessariamente, 

A. mediado pelo outro.

B. por meio de crianças mais velhas somente. 

C. é efeito das relações sociais.

D. só através da figura do adulto.

E. somente através da linguagem.

40.  Dentre  os  autores  abaixo,  qual  não se  aplica  como referencial  teórico  metodológico  ao campo da 
psicopedagogia.

A. MONTOAN, Maria Teresa Égler 

B. FERNANDEZ, Alicia

C. TEBEROSKY, Ana 

D. SCOZ, Beatriz

E. PAIN, Sara. 



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

OFICIAL ADMINISTRATIVO B

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de  OFICIAL ADMINISTRATIVO B que é 
constituída  de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos 
Gerais, Matemática, Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
Assine Época e receba a exclusiva coleção Globo Repórter “Saúde e Nutrição”.

Época traz para você os fatos e assuntos mais importantes da política, economia, comportamento, saúde e 
cultura. Assine agora e receba 3 DVDs exclusivos com 9 programas sobre medicina, dieta e corpo humano. 
Ligue já e assine: São Paulo (11) 3362-2000 – Demais localidades 4003-9393. Horário de atendimento de 
segunda à sexta-feira das 8h às 21h e aos sábados das 8h às 15h. Ou acesse: www.assineglobo.com.br.  

Revista Galileu, dezembro de 2009, n° 221, Editora Globo, p. 92.

1. Considerando o anúncio transcrito acima, NÃO se pode afirmar que

A. o leitor pode deduzir, mesmo sem conhecer a Época, que o anúncio se refere a uma outra revista da 
mesma editora da Galileu.

B. o anúncio busca convencer o leitor da Galileu que a assinatura da Época é vantajosa para aquele que 
se tornar seu assinante.

C. a assinatura da Época, desde que fosse feita na época do anúncio, faria com que o leitor recebesse uma 
coleção de DVDs sobre saúde e nutrição.

D. os programas sobre medicina, dieta e corpo humano foram produzidos pelo Globo Repórter e estão 
gravados nos DVDs que são anunciados como brinde.

E. ele se dirige ao leitor de forma respeitosa, amigável e democrática, não dando nenhuma ordem e nem 
buscando impor comportamento algum.

2. Sobre o texto acima, é correto afirmar que

A. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a  Época, seria aquela produzida pela revista e que é 
intitulada Globo Repórter.

B. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a  Época, seria aquela produzida pela revista “Saúde e 
Nutrição” que traz assuntos como política, economia, comportamento e saúde. 

C. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a  Época, seria aquela produzida pelo programa Globo 
Repórter e que é intitulada “Saúde e Nutrição”.

D. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a Época, é composta por 3 DVDs com 9 programas sobre 
política e economia, dentre outros assuntos. 

E. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a Época, é composta por 9 DVDs contendo 3 programas 
sobre medicina, dieta e corpo humano. 

3. Considerando o texto apresentado anteriormente, é possível afirmar que

A. exclusiva é um elemento qualificativo que se refere à coleção “Saúde e Nutrição” e permite inferir que 
ela pode ser encontrada em qualquer banca de jornais.

B. exclusivos é um recurso adjetivador de DVDs e permite que o leitor deduza que apenas ele, e nenhuma 
outra pessoa, terá acesso à coleção prometida.

C. mais  importantes permite  deduzir  que  os  fatos  e  os  assuntos  menos  relevantes  que  não  são 
contemplados pelas outras revistas são divulgados pela Época.

D.  as flexões verbais assine,  ligue e acesse são recursos que se dirigem diretamente ao leitor do texto, 
buscando impor determinados comportamentos. 

E. você é um pronome pessoal que mostra que o autor do texto se dirige de uma forma pouca gentil ao 
leitor, tratando-o de um modo mais informal do que devia. 

4. Sobre o texto acima, pode-se afirmar que

A. apenas o leitor que receber a coleção “Saúde e Nutrição” poderá assinar a revista Época.



B. apenas o leitor que não assinar a revista Época poderá receber a coleção “Saúde e Nutrição”.

C. apenas o leitor que não receber a coleção “Saúde e Nutrição” poderá assinar a revista Época.

D. apenas o leitor que assinar a revista Época não poderá receber a coleção “Saúde e Nutrição”.

E. assine e receba (primeira linha) são dependentes entre si e possuem implicação de sentido.

5. Considerando o texto acima, é correto afirmar que

A. todos os conectivos  e utilizados possuem a mesma carga de sentido, ou seja, eles aparecem como 
elementos que adicionam porções textuais entre si, em todas as ocasiões.

B. demais leva a concluir que leitores de cidades que não sejam São Paulo devem ligar, se quiserem 
assinar Época, para o telefone (11) 3362-2000.

C. ou permite que o leitor entenda que, dentre duas opções, ele deve escolher uma apenas: ou assinar a 
Época por telefone, ou fazê-lo por meio do site indicado.

D. já impõe que o leitor entenda que, se ele quiser receber os DVDs prometidos, não precisa ter pressa 
para ligar e efetuar a assinatura.

E. agora faz pressupor que, se o leitor  deixar para assinar a revista  anunciada num momento futuro 
qualquer, ainda assim receberá a coleção prometida.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é correto afirmar que

A. a Constituição Federal de 1988 determinou que o Estado deve garantir saúde a toda a população. 
Para tanto, criou o Sistema Único de Saúde. Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica 
da Saúde, que detalha o funcionamento do Sistema. Portanto, o SUS resultou de um processo de 
lutas, mobilização, participação e esforços desenvolvidos por um grande número de pessoas.

B. o  SUS  deve  atender  apenas  a  população  mais  carente,  de  acordo  com  suas  necessidades, 
independentemente  de  que a  pessoa  pague ou não Previdência  Social  e  deve estabelecer  preços 
adequados e justos aos pacientes atendidos pelo Sistema.

C. a realização das políticas públicas da saúde no Brasil consiste apenas  na ação assistencialista e de 
campanhas preventivas.  Por  esta  razão o governo não realiza  pesquisa  na  área.  Neste  sentido  a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, é uma instituição de 
maior ação de assistência e prevenção à saúde pública no Brasil. 

D. a doação de órgãos no Brasil é regulamentada por leis próprias (Nº 9.434 de 04/02/1997 e Nº 10.211 
de 23/03/2001) que prevêem a doação de órgãos de doador vivo, familiar até 4º grau de parentesco, 
mais freqüentemente de rim, pois é um órgão duplo e não traz prejuízo para o doador; e a doação de 
órgãos ou tecidos de doador falecido, que é determinada pela vontade dos familiares até 2º grau de 
parentesco,  mediante  um  termo  de  autorização  da  doação.  A  importância  da  divulgação  e 
conhecimento da intenção das pessoas por parte de seus familiares em relação à doação de órgãos é 
fundamental no momento da autorização de uma doação.

E. o Sistema Único de Saúde é uma iniciativa do governo Federal e compete apenas a esfera federal a 
manutenção da estrutura  de saúde,  sendo que os  Estados e Municípios  apenas participam como 
colaboradores, cabendo a  responsabilidade de ação e fiscalização apenas e exclusiva à União.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que

A. a região de Arapoti vivenciou momentos significativos da sua economia, destacando-se no processo 
histórico a produção de café e da madeira, contou com a presença nas primeiras décadas do século 
passado com a presença de imigrantes espanhóis e poloneses.

B. a fundação da Cooperativa Agro-Industrial (Capal), a partir de 1960 possibilitou que o município se 
transforma-se em um pólo de alta tecnologia em agricultura e pecuária com destaque para a produção 
de soja, milho, trigo, suínos, frangos e gado.

C. na trajetória histórica do Estado do Paraná, antes de tornar-se uma Unidade da Federação, o território 
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do Paraná fez parte da Província de São Paulo, da qual se desmembrou apenas em 1853, época em 
que a produção de café começou a ganhar destaque e atraiu migrantes das províncias do Sul, do 
Sudoeste e do Nordeste do país.

D. o período regencial do Brasil está localizando entre o primeiro reinado e o segundo reinado, sendo 
que a regência registrou-se numa fase política que durou 9 anos e foi composta inicialmente por uma 
regência trina e com o ato adicional de 1834 foi definida como regência una. O período regencial 
caracterizou-se  como sendo  um período  de  muitas  revoltas,  entre  elas  destacam-se  a  revolução 
Farroupilha, Cabanagem, Sabinada, Balaiada e outras.

E. o  período  colonial  do  Brasil  é  caracterizo  por  várias  fases  políticas  uma  delas  que  marcou 
profundamente  a  história  do  país  foi  o  período  militar.  A ditadura  pôs  em prática  vários  Atos 
Institucionais, culminando com o  AI-5,  a suspensão da  Constituição, a dissolução do  Congresso 
Brasileiro, a supressão de liberdades individuais e a criação de um código de processo penal militar 
que permitiu que o  Exército brasileiro e a  polícia militar do Brasil pudesse prender e encarcerar 
pessoas consideradas "suspeitas", além de qualquer revisão judicial. O regime militar durou até a 
eleição de um civil, Tancredo Neves.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que

A. a lei 11.340, também conhecida como lei “Maria da Penha” alterou o  Código Penal Brasileiro e 
possibilitou que agressores de mulheres no âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante 
ou tenham sua prisão preventiva decretada, estes agressores também não poderão mais ser punidos 
com penas alternativas. A legislação também aumentou o tempo máximo de detenção previsto de um 
para  três  anos,  a  lei  ainda  prevê  medidas  que  vão  desde  a  saída  do  agressor  do  domicílio  e  a 
proibição de sua aproximação da mulher agredida e filhos.

B. segundo o Estatudo do Idoso quem discriminar o idoso, impedindo ou dificultando seu acesso a 
operações bancárias, aos meios de transporte ou a qualquer outro meio de exercer sua cidadania pode 
ser condenado e a pena varia de seis meses a um ano de reclusão, além de multa. As Famílias que 
abandonam o idoso em hospitais e casas de saúde, sem dar respaldo para suas necessidades básicas, 
podem ser condenadas a penas de seis meses a três anos de detenção e multa. 

C. o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura a todas as crianças e adolescentes as oportunidades 
e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições  de  liberdade  e  de  dignidade.  Considera-se  criança  a  pessoa  até  doze  anos  de  idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

D. segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) é dever dos pais ou responsáveis efetuar a 
matrícula dos menores, a partir dos sete anos de idade, no ensino fundamental. Sendo que os pais 
podem optar entre o ensino público e o ensino privado. Em relação ao ensino privado, não compete 
ao Estado definir condições uma vez que a iniciativa privada não precisa cumprir as normas gerais 
da educação nacional e do respectivo sistema de Ensino. As escolas privadas são autônomas e por 
isso não necessitam de autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

E. no Brasil a prática do racismo é considerada crime sujeito a pena de prisão. A legislação brasileira 
até pouco tempo previa como contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime).

MATEMÁTICA
9. Em relação ao sistema de equações lineares 

2.x+3.y=4
2.x+a.y=4

onde x e y denotam as variáveis, é correto afirmar que 

A. possui infinitas soluções qualquer que seja o valor de a .

B. só tem solução se a=3 .

C. é impossível se a≠3 .

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pena_alternativa&action=edit&redlink=1
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D. nunca é impossível.

E. tem solução única qualquer que seja a .

10.  O  valor  de  k para  que  as  retas  2xky=3 e x y=1 sejam,  respectivamente,  paralelas  e 
perpendiculares é

A. -3/2 e 1.

B. -1 e 1.
C. 1 e -1.
D. -2 e 2.
E. 2 e -2.

11. Um crime foi cometido por somente uma pessoa dentre um grupo de cinco suspeitos: Arnaldo, Carlos, 
Elvis, João e Tadeu. Perguntados sobre quem era o culpado, cada um deles respondeu:

Arnaldo: “Sou inocente”.
Carlos: “Elvis é o culpado”.
Elvis: “Tadeu é o culpado”.
João: “Arnaldo disse a verdade”.
Tadeu: “Carlos mentiu”.

Sabendo-se que apenas um dos suspeitos mentiu e que todos os outros disseram a verdade, pode-se concluir 
que o culpado é

A. Arnaldo.

B. Carlos.

C. Elvis.

D. João.

E. Tadeu.

12. Se um segmento tem extremidades nos pontos médios de dois lados de um triângulo qualquer, então é 
correto afirmar que este segmento

A. é paralelo ao terceiro lado e tem metade da medida do terceiro lado.

B. é paralelo ao terceiro lado mas não tem necessariamente a metade da medida do terceiro lado.

C. não é paralelo ao terceiro lado mas tem metade da medida do terceiro lado.

D. não é paralelo ao terceiro lado e não tem necessariamente a metade da medida do terceiro lado.

E. é paralelo ao terceiro lado e tem um quarto da medida do terceiro lado.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. O Internet Explorer, o Google Chrome e o Mozilla Firefox são exemplos de

A. navegadores de Internet, todos de propriedade da Mozilla.

B. serviços de correio eletrônico, todos de propriedade da Google.

C. navegadores de Internet, todos da propriedade da Microsoft.

D. navegadores de Internet, sendo o último deles de código aberto.

E. serviços de correio eletrônico gratuitos.

14. Em qual dos dispositivos abaixo listados tem acesso aos dados feito somente de forma sequencial?



A. cd rom.

B. fita magnética.

C. zip drive.

D. dvd rom.

E. Pendrive.

15.  São  ferramentas  de  busca  na  internet  (considere  somente  a  alternativa  onde TODOS os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. chrome, bind, yahoo.

B. celebra, gind, dataminer.

C. google, bing, yahoo.

D. chromium, dataminer, ys.

E. celebra, bind, google.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OFICIAL ADMINISTRATIVO B
16. A respeito da ética nas organizações, assinale a alternativa correta.
A. É uma questão pessoal e subjetiva, que atende aos valores morais de cada um.

B. São regras gerais de comportamento que pretendem ser parciais.

C. É uma necessidade específica dos níveis gerenciais de uma organização.

D. É o conjunto de valores e regras que definem a conduta dos indivíduos como certa ou errada.

E. O servidor público pode retirar da repartição documento pertencente ao patrimônio público,  sem 
prévia autorização da autoridade competente, se exercer cargo de confiança ou função a qual esse 
documento esteja relacionado.

17. De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta, da União, 
Estados, Distrito Federal e dos Municípios deverá obedecer aos seguintes princípios, além da publicidade: 

A. Publicidade, eficiência, ética e rapidez.

B. Legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

C. Impessoalidade, qualidade, ética e presteza.

D. Legalidade, pessoalidade, ética e eficiência.

E. Qualidade, pessoalidade, publicidade e eficiência.

18. O grande desafio das organizações é identificar que ações deverão ser tomadas para o futuro. Qual 
conceito está associado? 

A. Administração.

B. Planejamento.

C. Planificação.

D. Finanças.

E. Segmentação.

19. “Trabalho em Equipe”, define-se como

A. diferentes pessoas trabalhando com diferentes objetivos e metas. 

B. diferença de comportamento entre os colaboradores a fim de se atingir metas departamentais. 



C. aceitar  as  diferenças entre  as pessoas do grupo e impor uma metodologia de trabalho para você 
atingir seus objetivos. 

D. conjunto de pessoas com objetivos comuns atuando no cumprimento de metas específicas. 

E. conjunto organizado de políticas,  práticas e processos de gerenciamento típicos das organizações 
atuais. 

20. A investidura em cargo público ocorre com a

A. aprovação em concurso público.

B. declaração de vacância do cargo.

C. posse.

D. nomeação.

E. exercício.

21. O período inicial do funcionário no serviço público, no qual ele é testado para verificar sua adaptação 
no trabalho, denomina-se

A. fase de adaptação.

B. nomeação.

C. estágio probatório.

D. fase de experiência.

E. exercício.

22.  Habilidade de ouvir,  realização de trabalho em equipe,  solução de conflito,  criatividade,  iniciativa, 
empreendedorismo,  comportamento  ético,  trabalho  focado  em  resultados,  são  impactos  necessários 
esperados no(a)

A. processo externo de trabalho.

B. gestão de relacionamento interpessoal.

C. negociação departamental.

D. contrato de trabalho.

E. norma interna.

23. Efetuar o registro do empregado, emitir a folha de pagamento, efetuar cálculos de rescisões trabalhistas 
e recolher os impostos, são obrigações do(a)

A. Departamento Financeiro.

B. Recursos Humanos.

C. Administração Central.

D. Escritório Jurídico.

E. Departamento de Materiais.

24. Avaliações de desempenho e a adoção de políticas de premiações ou gratificações estão próximas da 
coerência e das expectativas dos funcionários, o que, além de permitir cumprir o seu papel profissional, 
lançam novos desafios e perspectivas de seu/sua

A. ação cultural.

B. classificação extraprofissional.



C. planejamento social.

D. satisfação organizacional.

E. crescimento profissional.

25. Por despesa pública entende-se todo consumo de recursos orçamentários e extra-orçamentários. São 
recursos extra-orçamentários aqueles provenientes da geração de 

A. Ativos de investimento, classificados como despesa extra-orçamentária. 

B. Ativos de investimento, classificados como receita extra-orçamentária. 

C. Passivos financeiros, classificados como despesa extra-orçamentária. 

D. Passivos financeiros, classificados como receita orçamentária. 

E. Passivos financeiros, classificados como receita extra-orçamentária. 

26. Uma das características básicas da redação oficial é sua

A. imprecisão.

B. pessoalidade.

C. informalidade.

D. impessoalidade.

E. emprego de vocabulário incomum.

27. No serviço público, na comunicação escrita utilizamos o padrão

A. culto de linguagem.

B. popular de linguagem.

C. dantesco de linguagem.

D. vulgar de linguagem

E. pessoal de linguagem.

28. São denominados documentos oficiais públicos:

A. Nota Fiscal, Convênio, Abaixo Assinado, Carta.

B. Edital, Recibo, Ordem de Serviço, Aviso, Bilhete.

C. Lei, Ata, Edital, Memorando, Ofício, Portaria, Resolução.

D. Bilhete, Instrução de Serviço, Nota Fiscal.

E. Carta, Emenda, Informações Comerciais, Recibo, Parecer. 

29. Assinale o conceito correspondente a Edital.

A. Resolução de autoridade pública sobre qualquer negócio, escrito, requerimento, auto ou documento. 
É nota que andamento ou solução de um pedido.

B. Ato pelo qual se publica pela imprensa, ou nos lugares públicos, certa notícia, fato ou ordenança que 
deve ser divulgada para conhecimento das pessoas nele mencionadas e de outras tantas que possam 
ter interesse no assunto.

C. Acordo de vontades feito verbalmente ou por escrito entre duas ou mais pessoas.

D. Meio  de  correspondência  pelo  qual  alguém se  dirige,  ao mesmo tempo,  a  várias  repartições  ou 
pessoas. 

E. Ato através do qual uma autoridade estabelece normas administrativas, baixa instruções ou define 



situações funcionais. 

30. Regra jurídica escrita que o Poder Legislativo elabora no exercício normal de sua atividade, denomina-
se

A. procuração.

B. decreto.

C. lei.

D. manifesto.

E. edital.

31. A definição “É o instrumento por meio do qual o cidadão dirige-se à autoridade administrativa para 
solicitar um direito ou a concessão de pedido, sob o amparo de lei ou norma reguladora” refere-se à(ao)

A. Ordem de Serviço.

B. Memorando.

C. Requerimento.

D. Ofício.

E. Portaria

32. “Instrumento de comunicação interna, utilizado por dirigentes e chefes, numa empresa ou repartição 
pública, através do qual são transmitidas informações ou solicitações de caráter rotineiro”, define-se como

A. memorando.

B. ata.

C. carta.

D. parecer.

E. decreto.

33. Alvará é o(a)

A. ato pelo qual se estabelecem normas administrativas no âmbito de setores subordinados.

B. ato pelo qual se fixam normas para a execução de outros atos ou se disciplina a execução de serviços. 

C. instrumento que serve para solicitar algo a uma autoridade do serviço público. 

D. ato  de  autoridade  competente  de  um  órgão  de  deliberação  coletiva  para  estabelecer  normas 
regulamentares. 

E. ordem escrita de uma autoridade judicial ou administrativa para o cumprimento de um despacho ou 
com a finalidade de que se pratique determinado ato.

34. As empresas públicas e privadas, de uma forma geral, possuem um setor que desenvolve um conjunto 
de operações,  com o objetivo de controlar  os documentos que ainda tramitam no órgão,  de maneira  a 
assegurar a sua imediata localização e recuperação da informação. Esse setor é denominado de

A. portefólio.

B. protocolo.

C. depósito.

D. arquivo.

E. almoxarifado.



35. Vários arquivos públicos, que concentram grandes massas documentais, realizam ações relevantes para 
a  sociedade.  No  entanto,  é  importante  controlar  esses  volumes  documentais  que  são,  muitas  vezes, 
armazenados indiscriminadamente,  sob pena de perder  a referência  otimizada de prestação de serviços 
públicos. Assim, de forma racional, os Órgãos Públicos aprovam um instrumento básico de destinação dos 
documentos,  elaborado após o levantamento da produção documental,  determinando a triagem de cada 
espécie,  os prazos prescricionais  dos originais,  vias e cópias de arquivos correntes  e intermediários,  e, 
finalmente, orientam com vistas à eliminação ou recolhimento ao arquivo permanente. Essas são tabelas de

A. descarte.

B. avaliação.

C. decadência.

D. planejamento.

E. temporalidade.

36. Os arquivos são catalogados em três tipos: 

A. Intermediário, diário, morto. 

B. Ativos, passivos, permanentes. 

C. Correntes, diário, inativo.

D. Diário, permanente, inativo.

E. Correntes, intermediários, permanentes.

37. O objetivo da licitação é

A. verificar o nível de satisfação dos empregados.

B. reunir fornecedores para venda de bens e serviços da instituição. 

C. divulgar o balanço patrimonial da instituição. 

D. identificar a proposta mais vantajosa para a administração.

E. divulgar os eventos internos. 

38. São modalidades de licitação: 

A. Convite, edital, reunião, serviços e concurso. 

B. Receita, despesa, custo, variação e resultado. 

C. Concorrência, tomada de preços, convite, pregão presencial e leilão.

D. Tomada de preços, leilão, receita e despesa.

E. Reunião, edital, concorrência e resultado.

39.  A Lei Orçamentária do Município de Arapoti dispensará, na fixação da despesa e na estimativa da 
receita, atenção aos princípios de, EXCETO,

A. prioridade de investimentos em áreas sociais.

B. austeridade na gestão dos recursos públicos.

C. modernização na ação governamental.

D. princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.

E. procedimentos administrativos de conduta do servidor público efetivo.



40. O Plano Plurianual é uma Lei que será elaborada

A. todo ano durante o mandato do executivo e terá vigência de quatro anos.

B. no último ano do mandato do executivo e terá vigência de quatro anos.

C. um mês antes do mandato do executivo e terá vigência de cinco anos. 

D. no primeiro ano do mandato do executivo e terá vigência de quatro anos.

E. no primeiro ano do mandato do executivo e terá vigência de cinco anos.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO que é 
constituída  de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos 
Gerais, Matemática, Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
Assine Época e receba a exclusiva coleção Globo Repórter “Saúde e Nutrição”.

Época traz para você os fatos e assuntos mais importantes da política, economia, comportamento, saúde e 
cultura. Assine agora e receba 3 DVDs exclusivos com 9 programas sobre medicina, dieta e corpo humano. 
Ligue já e assine: São Paulo (11) 3362-2000 – Demais localidades 4003-9393. Horário de atendimento de 
segunda à sexta-feira das 8h às 21h e aos sábados das 8h às 15h. Ou acesse: www.assineglobo.com.br.  

Revista Galileu, dezembro de 2009, n° 221, Editora Globo, p. 92.

1. Considerando o anúncio transcrito acima, NÃO se pode afirmar que

A. o leitor pode deduzir, mesmo sem conhecer a Época, que o anúncio se refere a uma outra revista da 
mesma editora da Galileu.

B. o anúncio busca convencer o leitor da Galileu que a assinatura da Época é vantajosa para aquele que 
se tornar seu assinante.

C. a assinatura da Época, desde que fosse feita na época do anúncio, faria com que o leitor recebesse uma 
coleção de DVDs sobre saúde e nutrição.

D. os programas sobre medicina, dieta e corpo humano foram produzidos pelo Globo Repórter e estão 
gravados nos DVDs que são anunciados como brinde.

E. ele se dirige ao leitor de forma respeitosa, amigável e democrática, não dando nenhuma ordem e nem 
buscando impor comportamento algum.

2. Sobre o texto acima, é correto afirmar que

A. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a  Época, seria aquela produzida pela revista e que é 
intitulada Globo Repórter.

B. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a  Época, seria aquela produzida pela revista “Saúde e 
Nutrição” que traz assuntos como política, economia, comportamento e saúde. 

C. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a  Época, seria aquela produzida pelo programa Globo 
Repórter e que é intitulada “Saúde e Nutrição”.

D. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a Época, é composta por 3 DVDs com 9 programas sobre 
política e economia, dentre outros assuntos. 

E. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a Época, é composta por 9 DVDs contendo 3 programas 
sobre medicina, dieta e corpo humano. 

3. Considerando o texto apresentado anteriormente, é possível afirmar que

A. exclusiva é um elemento qualificativo que se refere à coleção “Saúde e Nutrição” e permite inferir que 
ela pode ser encontrada em qualquer banca de jornais.

B. exclusivos é um recurso adjetivador de DVDs e permite que o leitor deduza que apenas ele, e nenhuma 
outra pessoa, terá acesso à coleção prometida.

C. mais  importantes permite  deduzir  que  os  fatos  e  os  assuntos  menos  relevantes  que  não  são 
contemplados pelas outras revistas são divulgados pela Época.

D.  as flexões verbais assine,  ligue e acesse são recursos que se dirigem diretamente ao leitor do texto, 
buscando impor determinados comportamentos. 

E. você é um pronome pessoal que mostra que o autor do texto se dirige de uma forma pouca gentil ao 
leitor, tratando-o de um modo mais informal do que devia. 

4. Sobre o texto acima, pode-se afirmar que

A. apenas o leitor que receber a coleção “Saúde e Nutrição” poderá assinar a revista Época.



B. apenas o leitor que não assinar a revista Época poderá receber a coleção “Saúde e Nutrição”.

C. apenas o leitor que não receber a coleção “Saúde e Nutrição” poderá assinar a revista Época.

D. apenas o leitor que assinar a revista Época não poderá receber a coleção “Saúde e Nutrição”.

E. assine e receba (primeira linha) são dependentes entre si e possuem implicação de sentido.

5. Considerando o texto acima, é correto afirmar que

A. todos os conectivos  e utilizados possuem a mesma carga de sentido, ou seja, eles aparecem como 
elementos que adicionam porções textuais entre si, em todas as ocasiões.

B. demais leva a concluir que leitores de cidades que não sejam São Paulo devem ligar, se quiserem 
assinar Época, para o telefone (11) 3362-2000.

C. ou permite que o leitor entenda que, dentre duas opções, ele deve escolher uma apenas: ou assinar a 
Época por telefone, ou fazê-lo por meio do site indicado.

D. já impõe que o leitor entenda que, se ele quiser receber os DVDs prometidos, não precisa ter pressa 
para ligar e efetuar a assinatura.

E. agora faz pressupor que, se o leitor  deixar para assinar a revista  anunciada num momento futuro 
qualquer, ainda assim receberá a coleção prometida.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é correto afirmar que

A. a Constituição Federal de 1988 determinou que o Estado deve garantir saúde a toda a população. 
Para tanto, criou o Sistema Único de Saúde. Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica 
da Saúde, que detalha o funcionamento do Sistema. Portanto, o SUS resultou de um processo de 
lutas, mobilização, participação e esforços desenvolvidos por um grande número de pessoas.

B. o  SUS  deve  atender  apenas  a  população  mais  carente,  de  acordo  com  suas  necessidades, 
independentemente  de  que a  pessoa  pague ou não Previdência  Social  e  deve estabelecer  preços 
adequados e justos aos pacientes atendidos pelo Sistema.

C. a realização das políticas públicas da saúde no Brasil consiste apenas  na ação assistencialista e de 
campanhas preventivas.  Por  esta  razão o governo não realiza  pesquisa  na  área.  Neste  sentido  a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, é uma instituição de 
maior ação de assistência e prevenção à saúde pública no Brasil. 

D. a doação de órgãos no Brasil é regulamentada por leis próprias (Nº 9.434 de 04/02/1997 e Nº 10.211 
de 23/03/2001) que prevêem a doação de órgãos de doador vivo, familiar até 4º grau de parentesco, 
mais freqüentemente de rim, pois é um órgão duplo e não traz prejuízo para o doador; e a doação de 
órgãos ou tecidos de doador falecido, que é determinada pela vontade dos familiares até 2º grau de 
parentesco,  mediante  um  termo  de  autorização  da  doação.  A  importância  da  divulgação  e 
conhecimento da intenção das pessoas por parte de seus familiares em relação à doação de órgãos é 
fundamental no momento da autorização de uma doação.

E. o Sistema Único de Saúde é uma iniciativa do governo Federal e compete apenas a esfera federal a 
manutenção da estrutura  de saúde,  sendo que os  Estados e Municípios  apenas participam como 
colaboradores, cabendo a  responsabilidade de ação e fiscalização apenas e exclusiva à União.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que

A. a região de Arapoti vivenciou momentos significativos da sua economia, destacando-se no processo 
histórico a produção de café e da madeira, contou com a presença nas primeiras décadas do século 
passado com a presença de imigrantes espanhóis e poloneses.

B. a fundação da Cooperativa Agro-Industrial (Capal), a partir de 1960 possibilitou que o município se 
transforma-se em um pólo de alta tecnologia em agricultura e pecuária com destaque para a produção 
de soja, milho, trigo, suínos, frangos e gado.

C. na trajetória histórica do Estado do Paraná, antes de tornar-se uma Unidade da Federação, o território 

http://www.fiocruz.br/ 
http://www.fiocruz.br/ 
http://www.fiocruz.br/ 


do Paraná fez parte da Província de São Paulo, da qual se desmembrou apenas em 1853, época em 
que a produção de café começou a ganhar destaque e atraiu migrantes das províncias do Sul, do 
Sudoeste e do Nordeste do país.

D. o período regencial do Brasil está localizando entre o primeiro reinado e o segundo reinado, sendo 
que a regência registrou-se numa fase política que durou 9 anos e foi composta inicialmente por uma 
regência trina e com o ato adicional de 1834 foi definida como regência una. O período regencial 
caracterizou-se  como sendo  um período  de  muitas  revoltas,  entre  elas  destacam-se  a  revolução 
Farroupilha, Cabanagem, Sabinada, Balaiada e outras.

E. o  período  colonial  do  Brasil  é  caracterizo  por  várias  fases  políticas  uma  delas  que  marcou 
profundamente  a  história  do  país  foi  o  período  militar.  A ditadura  pôs  em prática  vários  Atos 
Institucionais, culminando com o  AI-5,  a suspensão da  Constituição, a dissolução do  Congresso 
Brasileiro, a supressão de liberdades individuais e a criação de um código de processo penal militar 
que permitiu que o  Exército brasileiro e a  polícia militar do Brasil pudesse prender e encarcerar 
pessoas consideradas "suspeitas", além de qualquer revisão judicial. O regime militar durou até a 
eleição de um civil, Tancredo Neves.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que

A. a lei 11.340, também conhecida como lei “Maria da Penha” alterou o  Código Penal Brasileiro e 
possibilitou que agressores de mulheres no âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante 
ou tenham sua prisão preventiva decretada, estes agressores também não poderão mais ser punidos 
com penas alternativas. A legislação também aumentou o tempo máximo de detenção previsto de um 
para  três  anos,  a  lei  ainda  prevê  medidas  que  vão  desde  a  saída  do  agressor  do  domicílio  e  a 
proibição de sua aproximação da mulher agredida e filhos.

B. segundo o Estatudo do Idoso quem discriminar o idoso, impedindo ou dificultando seu acesso a 
operações bancárias, aos meios de transporte ou a qualquer outro meio de exercer sua cidadania pode 
ser condenado e a pena varia de seis meses a um ano de reclusão, além de multa. As Famílias que 
abandonam o idoso em hospitais e casas de saúde, sem dar respaldo para suas necessidades básicas, 
podem ser condenadas a penas de seis meses a três anos de detenção e multa. 

C. o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura a todas as crianças e adolescentes as oportunidades 
e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições  de  liberdade  e  de  dignidade.  Considera-se  criança  a  pessoa  até  doze  anos  de  idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

D. segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) é dever dos pais ou responsáveis efetuar a 
matrícula dos menores, a partir dos sete anos de idade, no ensino fundamental. Sendo que os pais 
podem optar entre o ensino público e o ensino privado. Em relação ao ensino privado, não compete 
ao Estado definir condições uma vez que a iniciativa privada não precisa cumprir as normas gerais 
da educação nacional e do respectivo sistema de Ensino. As escolas privadas são autônomas e por 
isso não necessitam de autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

E. no Brasil a prática do racismo é considerada crime sujeito a pena de prisão. A legislação brasileira 
até pouco tempo previa como contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime).

MATEMÁTICA
9. Em relação ao sistema de equações lineares 

2.x+3.y=4
2.x+a.y=4

onde x e y denotam as variáveis, é correto afirmar que 

A. possui infinitas soluções qualquer que seja o valor de a .

B. só tem solução se a=3 .

C. é impossível se a≠3 .
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D. nunca é impossível.

E. tem solução única qualquer que seja a .

10.  O  valor  de  k para  que  as  retas  2xky=3 e x y=1 sejam,  respectivamente,  paralelas  e 
perpendiculares é

A. -3/2 e 1.

B. -1 e 1.
C. 1 e -1.
D. -2 e 2.
E. 2 e -2.

11. Um crime foi cometido por somente uma pessoa dentre um grupo de cinco suspeitos: Arnaldo, Carlos, 
Elvis, João e Tadeu. Perguntados sobre quem era o culpado, cada um deles respondeu:

Arnaldo: “Sou inocente”.
Carlos: “Elvis é o culpado”.
Elvis: “Tadeu é o culpado”.
João: “Arnaldo disse a verdade”.
Tadeu: “Carlos mentiu”.

Sabendo-se que apenas um dos suspeitos mentiu e que todos os outros disseram a verdade, pode-se concluir 
que o culpado é

A. Arnaldo.

B. Carlos.

C. Elvis.

D. João.

E. Tadeu.

12. Se um segmento tem extremidades nos pontos médios de dois lados de um triângulo qualquer, então é 
correto afirmar que este segmento

A. é paralelo ao terceiro lado e tem metade da medida do terceiro lado.

B. é paralelo ao terceiro lado mas não tem necessariamente a metade da medida do terceiro lado.

C. não é paralelo ao terceiro lado mas tem metade da medida do terceiro lado.

D. não é paralelo ao terceiro lado e não tem necessariamente a metade da medida do terceiro lado.

E. é paralelo ao terceiro lado e tem um quarto da medida do terceiro lado.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. O Internet Explorer, o Google Chrome e o Mozilla Firefox são exemplos de

A. navegadores de Internet, todos de propriedade da Mozilla.

B. serviços de correio eletrônico, todos de propriedade da Google.

C. navegadores de Internet, todos da propriedade da Microsoft.

D. navegadores de Internet, sendo o último deles de código aberto.

E. serviços de correio eletrônico gratuitos.

14. Em qual dos dispositivos abaixo listados tem acesso aos dados feito somente de forma sequencial?



A. cd rom.

B. fita magnética.

C. zip drive.

D. dvd rom.

E. Pendrive.

15.  São  ferramentas  de  busca  na  internet  (considere  somente  a  alternativa  onde TODOS os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. chrome, bind, yahoo.

B. celebra, gind, dataminer.

C. google, bing, yahoo.

D. chromium, dataminer, ys.

E. celebra, bind, google.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO
16.  De acordo  com a  classificação  de  artigos,  de  acordo  com os  riscos  e  potencial  de  contaminação, 
podemos dizer que

A. estetoscópios, agulhas e cateteres intravenosos, são considerados artigos críticos.

B. cânula endotraqueal, agulhas e cateteres intravenosos, são considerados artigos semi-críticos.

C. termômetro, espéculo vaginal e agulha, são considerados artigos não críticos.

D. espéculo vaginal, sonda nasogástrica e cânula endotraqueal são considerados artigos críticos.

E. estetoscópios, termômetros e roupas de cama do paciente, são considerados artigos não críticos.

17. Quanto a limpeza de artigos contaminados nominados de críticos, semi-críticos e não críticos, deve ser 
realizado, respectivamente,

A. desinfecção de baixo ou médio nível, esterilização e desinfecção de médio nível.

B. esterilização, desinfecção de baixo nível e desinfecção de médio nível.

C. esterilização, desinfecção de médio ou de alto nível ou esterilização e desinfecção de baixo ou médio 
nível.

D. desinfecção  de  médio  ou  alto  nível  ou  esterilização,  desinfecção  de  baixo  ou  médio  nível  e 
esterilização.

E. esterilização, desinfecção de médio ou alto nível ou esterilização e desinfecção de médio ou alto 
nível.

18.  Os  anti-sépticos  devem  atender  alguns  requisitos  como:  ação  rápida,  amplo  espectro  de  ação 
antimicrobiana,  não absorção sistêmica,  baixo custo,  dentre outros  requisitos.  Diante do exposto,  quais 
produtos são considerados anti-sépticos de acordo com o Ministério da Saúde? 

A. Triclosan, polivinilpirrolidona, clorexidina e nitrato de prata.

B. Glutaraldeído a 2%, PVPI, clorexidina e óxido de etileno.

C. Triclosan, PVPI, clorexidina e glutaraldeído a 2%.

D. PVPI, óxido de etileno, clorexidina e peróxido de hidrogênio.

E. Peróxido de Hidrogênio, polivinilpirrolidona, PVPI e óxido de etileno. 

19. Diante dos fatores relacionados ao procedimento cirúrgico, podemos afirmar que



A. cirurgias de emergência apresentam taxas de infecções mais baixas que procedimentos eletivos.

B. o PVPI degermante é o antisséptico mais utilizado no processo de antissepsia da pele, podendo ser 
utilizado a clorexidina em pacientes alérgicos ao iodo.

C. pelos na incisão cirúrgica funcionam como corpo estranho, sendo necessário realizar a remoção por 
raspagem para diminuir o índice de infecção da ferida operatória.

D. cirurgias eletivas apresentam taxas de infecções mais altas do que procedimentos de emergência.

E. para cada hora de cirurgia transcorrida além to tempo cirúrgico habitual, considera-se que o risco de 
infecção da ferida cirúrgica diminui pela metade.

20. A nomenclatura cirúrgica é um conjunto composto por uma raiz somada a um prefixo ou ao sufixo, 
indicando o procedimento cirúrgico. Logo, podemos dizer que laparoscopia, esplenectomia e nefropexia 
significam

A. abertura da cavidade abdominal, visualização do baço e retirada do rim.

B. visualização do esôfago, visualização do fígado e elevação e fixação do rim.

C. visualização da cavidade abdominal, retirada do baço e elevação e fixação do rim.

D. abertura da cavidade abdominal, retirada do rim e elevação do fígado.

E. visualização da cavidade abdominal, retirada do fígado e retirada do rim.

21. Sobre os instrumentais cirúrgicos, é INCORRETO afirmar que

A. o bisturi é um instrumento utilizado na diérese.

B. os afastadores são instrumentos auxiliares, destinados a facilitar a exposição do campo operatório, 
dentre eles podemos citar o Farabeuf, Volkmann e o Mathieu.

C. as agulhas são instrumentos de síntese utilizados para conduzir o fio de sutura.

D. as pinças Kelly curva, Kocher reta e Crile reta, são consideradas pinças hemostáticas.

E. os bisturis é um instrumento utilizado na diérese e se divide em cabo e lâmina.

22. A preparação da mesa cirúrgica segue uma regra, na qual é dividida em quatro quadrantes (do primeiro 
ao quarto), em relação a essa preparação e a disposição dos materiais, a ordem correta, respectivamente, é 

A. primeiro quadrante: instrumental de diérese, segundo quadrante: instrumental de hemostasia, terceiro 
quadrante: instrumental auxiliar e especial e quarto quadrante: instrumental de síntese.

B. primeiro quadrante:  instrumental  de  síntese,  segundo quadrante:  instrumental  de  diérese,  terceiro 
quadrante: instrumental especial e auxiliar e quarto quadrante: instrumental de hemostasia.

C. primeiro quadrante: instrumental de síntese, segundo quadrante: instrumental de hemostasia, terceiro 
quadrante: instrumental de diérese e quarto quadrante: instrumental especial e auxiliar.

D. primeiro quadrante:  instrumental  de  diérese,  segundo quadrante:  instrumental  de  síntese,  terceiro 
quadrante: instrumental de hemostasia e quarto quadrante: instrumental especial e auxiliar.

E. primeiro quadrante: instrumental de diérese, segundo quadrante: instrumental de hemostasia, terceiro 
quadrante: instrumental de síntese , e quarto quadrante: instrumental auxiliar e especial.

23.  O  instrumentador  faz  parte  da  equipe  cirúrgica.  Exerce  uma  função  específica  diante  da  equipe 
cirúrgica, cabendo ao instrumentador  

A. arrumar a mesa de cirurgia antes do início da cirurgia e anteceder o procedimento anestésico sem a 
presença do cirurgião.

B. solicitar o material cirúrgico cinco minutos antes da cirurgia e aguardar o cirurgião para iniciar a 
arrumação da mesa cirúrgica.



C. passar o material ao cirurgião com técnica, arrumar a mesa de cirurgia antes do início da cirurgia e 
anteceder o procedimento anestésico.

D. solicitar com antecedência o material cirúrgico, passar o material ao cirurgião com técnica e arrumar 
a mesa de cirurgia antes do início da cirurgia.

E. Arrumar a mesa de cirurgia antes do início da cirurgia, podendo passar o instrumental apenas com a 
utilização de luvas de procedimentos, não havendo necessidade do uso de luvas estéreis.

24. De acordo com a classificação dos fios cirúrgicos (absorvíveis e não absorvíveis), um exemplo de fio 
NÃO absorvível sintético pode ser: 

A. Poligliconato.

B. Catgut simples.

C. Catgut cromado.

D. Vicryl gastroentestinal.

E. Polipropileno.

25. NÃO é considerado um instrumento de hemostasia:

A. Kocher.

B. Halstead.

C. Backhaus.

D. Mixter.

E. Rochester.

26. Leia as frases abaixo e assinale a INCORRETA.

A. Quando o profissional utiliza luva, a lavagem das mãos é indispensável.

B. A lavagem das mãos é uma ação importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares.

C. Dentro  das  precauções  padrão,  o  profissional  deve  utilizar  luvas,  avental,  máscara  e  realizar  a 
lavagem correta das mãos independente do diagnóstico do paciente. 

D. As luvas devem ser trocadas após o contato com cada paciente.

E. Somente quando houver o contato com secreções que o profissional deverá executar a lavagem das 
mãos

27. Podemos considerar como uma definição para o termo “assepsia”:

A. Diminuição do número de microorganismos patogênicos ou não, após a escovação da pele com água 
e sabão.

B. Conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento de microorganismos ou removê-los de um 
determinado ambiente, podendo ou não destruí-los.

C. Processo pelo qual se destroem particularmente os germes patogênicos  e/ou se inativa sua toxina ou 
se inibe o seu desenvolvimento. Os esporos não são necessariamente destruídos.

D. Processo de destruição de todas as formas de vida microbiana (bactérias nas formas vegetativas e 
esporuladas, fungos e vírus) mediante a aplicação de agentes físicos e ou químicos.

E. Conjunto de medidas que utilizamos para impedir a penetração de microorganismos num ambiente 
que logicamente não os tem.

28. Sabendo que a paramentação cirúrgica é um conjunto de barreiras tanto para o paciente quanto para o 
profissional, assinale a alternativa INCORRETA.



A. O lado externo do avental cirúrgico é considerado estéril.

B. O pijama cirúrgico é vestido no vestiário por toda a equipe cirúrgica.

C. O propé é colocado no vestiário.

D. Na área restrita, todos os membros da equipe devem utilizar máscara.

E. O avental cirúrgico é vestido pelos cirurgiões e instrumentadores, após a degermação e secagem das 
mãos.

29. A correção cirúrgica compreendida pela retirada do cristalino com implante ou não da lente intra-ocular 
é um procedimento realizado em pacientes com catarata, como é denominado tal procedimento?

A. Ooforectomia.

B. Laminectomia.

C. Facectomia.

D. Embolectomia.

E. Cistectomia.

30.  Em  instituições  de  saúde,  eventualmente  ocorrem acidentes  ocupacionais  com  material  biológico 
envolvendo profissionais da saúde, sobre esses acidentes podemos afirmar que

A. o profissional somente utilizará luvas quando houver contato com secreções.

B. após a exposição a material biológico, devem ser iniciados cuidados imediatos com a área exposta, 
dentre tais procedimentos, podemos destacar a fricção de soluções como o éter ou hipoclorito.

C. em caso de indicação do uso de anti-retrovirais, a quimioprofilaxia deverá ser iniciada o mais rápido 
possível, idealmente dentro de 1 a 2 horas após o acidente, com duração de 4 semanas de tratamento.

D. os  materiais  perfuro-cortantes  devem  ser  descartados  em  recipientes  específicos,  resistentes  a 
perfuração. Ao utilizar as caixas produzidas para esse fim, o fabricante recomenda que o volume de 
material do interior da caixa não ultrapasse 1/3 de seu volume total.

E. as  instituições  hospitalares  não são  obrigadas  a  fornecer  material  necessário  para  a  proteção  do 
trabalhador, devendo o profissional ter a responsabilidade de adotar as medidas de proteção julgadas 
como necessárias.

31. A montagem da sala cirúrgica é um procedimento fundamental para que haja sucesso no procedimento 
cirúrgico. Diante disso, em relação à montagem da sala cirúrgica, o correto é

A. revisar  o  material  esterilizado  existente  na  sala,  no  caso  da  falta  de  algum material  não  há  a 
obrigatoriedade de providenciá-lo, tendo em vista a presença do enfermeiro durante a cirurgia para 
realizar tal reposição.

B. a realização da limpeza concorrente dos equipamentos deverá ser realizada com tecido embebido de 
álcool etílico a 70% ou outra solução desinfetante, começando pelas partes consideradas mais sujas.

C. não é necessário saber qual cirurgia será realizada, sabendo-se que o material básico, aparelhos ou 
outras solicitações especiais poderão ser providenciadas no momento da cirurgia.

D. testar o funcionamento dos aparelhos, tais como: aspirador, bisturi elétrico, focos e outros específicos 
de cada cirurgia, bem como os materiais utilizados para anestesia.

E. o funcionamento para o uso do lavabo deve ser verificado apenas pela equipe de manutenção.

32.  Seguindo  princípios  científicos,  a  paramentação  da  equipe  exige  procedimentos  específicos  e 
padronizados, sendo estes procedimentos:

A. Degermação das mãos, vestir o avental estéril e calçar luvas de procedimento.

B. Lavagem das mãos com sabão neutro , vestir o avental estéril e calçar luvas estéril.



C. Esterilização das mãos, vestir o avental e luva de procedimentos.

D. Degermação das luvas e do avental, calçá-las em seguida.

E. Degermação das mãos, vestir o avental estéril e calçar luvas estéril.

33. Na preparação da mesa cirúrgica, o instrumentador cirúrgico dispõe de alguns instrumentais, sendo eles: 
backhaus, volkmann, doyen, porta-agulha mayo-hegar, pinça randall  e kelly.  Assinale a alternativa que 
descreva a sequência correta.

A. Campo, afastador, afastador, síntese, especial e hemostasia.

B. Afastador, campo, especial, afastador, síntese e diérese.

C. Diérese, afastador, campo, síntese, diérese e hemostasia.

D. Hemostasia, afastador, hemostasia, diérese, síntese e especial.

E. Campo, afastador, afastador, síntese, especial e síntese.

34.  Para  garantir  a  qualidade  do  procedimento,  o  instrumentador  cirúrgico  deve  seguir  algumas 
recomendações gerais. De acordo com estas recomendações, assinale a alternativa INCORRETA.
A. O instrumento utilizado para fiar suturas ou ligaduras deverá ter proteção nas pontas para evitar o 

rompimento do tecido suturado.

B. Será mantida a mesa de cirurgia sempre limpa e em ordem, evitando molhá-la.

C. Reservar-se-á instrumental limpo para o fechamento da incisão.

D. O bisturi  utilizado para fazer a incisão operatória deverá ser mantido no campo, já que a pele é 
considerada estéril.

E. Ao terminar a cirurgia, deverá ser revisado o instrumental, fazendo-se a recontagem deste para evitar 
que se perca alguma peça entre a roupa.

35.  As doenças  infecciosas  são consideradas  como a  quinta  causa  de  morte  mais  comum nos Estados 
Unidos. Em relação aos termos que retratem as infecções, assinale a afirmação correta.

A. Patógenos são  microorganismos  que  são  capazes  de  produzir  danos  deciduais  ou  doenças  sob 
condições favoráveis.

B. A virulência refere-se à potência do patógeno e à capacidade para produzir a doença. Quanto mais 
baixa a virulência, maior será o seu potencial para desenvolver doenças.

C. Patógenos primários oportunistas são de alta  virulência e requerem pouco número para produzir 
infecção.

D. A Escherichia coli é um bacilo entérico que reside naturalmente no ser humano, portanto, é incapaz 
de produzir infecção.

E. Microorganismos transitórios são aqueles com uma sobrevida muito longa, tais como os presentes na 
flora normal da superfície da pele humana.

36. Sobre os cuidados e manuseio dos instrumentais cirúrgicos, sabe-se que devem ser usados somente para 
a finalidade para qual eles foram feitos, sendo assim, quanto aos cuidados e uso correto dos instrumentais, 
podemos dizer que 

A. as tesouras para tecidos devem ser usadas para cortar suturas ou gazes.

B. as pinças hemostáticas não devem ser usadas como prendedores de toalhas ou para pinçar tubos de 
sucção.

C. durante o procedimento, não se deve limpar o instrumento com uma compressa úmida.

D. o instrumentador cirúrgico somente deverá lavar e secar os instrumentos usados e recolocá-los sobre 
a mesa de instrumentos para facilitar o fechamento das contagens no tempo posterior ao previsto 



durante o procedimento.

E. após  o  procedimento,  os  instrumentos  podem  ser  colocados  todos  juntos  em  um  amontoado 
desordenado.

37. A esterilização a vapor convencional pode ser dividida em cinco fases distintas. Assinale a afirmativa 
correta quanto as cinco fases em sua respectiva ordem.

A. Fase de carga, fase de destruição, fase de aquecimento, fase de secagem e resfriamento e fase de 
testagem.

B. Fase  de  testagem,  fase  de  carga,  fase  de  destruição,  fase  de  aquecimento  e  fase  de  secagem e 
resfriamento.

C. Fase de carga, fase de aquecimento, fase de destruição, fase de secagem e resfriamento e fase de 
testagem.

D. Fase  de  testagem,  fase  de  carga,  fase  de  aquecimento,  fase  de  destruição  e  fase  de  secagem e 
resfriamento.

E. Fase  de  carga,  fase  de  testagem,  fase  de  destruição,  fase  de  aquecimento  e  fase  de  secagem e 
resfriamento.

38.  A equipe  cirúrgica  é  formada  a  princípio  pelo  cirurgião,  auxiliar  ou  assistente,  instrumentador, 
anestesista e a circulante, cabendo corretamente:

A. Ao cirurgião cabe a responsabilidade parcial do ato operatório.

B. O assistente tem como principal função, auxiliar o cirurgião, manejando os instrumentos, cujo uso é 
interditado aos outros elementos da equipe.

C. O instrumentador têm como algumas de suas atribuições: conhecer os instrumentos por seus nomes e 
colocá-los sobre as mesas auxiliares, sempre na mesma ordem e entregar o instrumento com presteza 
ao sinal ou pedido verbal do cirurgião.

D. Não cabe ao anestesista colaborar com o cirurgião na escolha da melhor anestesia.

E. A circulante poderá abandonar  a sala  cirúrgica por um tempo máximo de 5 minutos,  cabendo o 
atendimento eficiente aos pedidos do instrumentador.

39. O procedimento de preparação e empacotamento dos instrumentais é um processo fundamental para o 
controle de infecções, diante disso, é correto afirmar que

A. a preparação e o empacotamento dos instrumentos é a etapa final, anterior à esterilização terminal, 
quando o material é preparado para a reutilização.

B. os instrumentos com partes móveis não podem ser tratados pela imersão em solução lubrificante 
hidrossolúvel.

C. a preparação e o empacotamento dos instrumentos é a etapa inicial, posterior à esterilização terminal, 
quando o material é preparado para a reutilização.

D. os instrumentos são acondicionados dentro de caixas, depois colocadas em sistemas de  containers 
para estrita esterilização, não podendo serem reutilizados.

E. as caixas dos instrumentos são colocados em sistema de containers em restrita esterilização, de modo 
a serem reutilizados ou embrulhados e esterilizados. Sendo obrigatoriamente necessário a estocagem 
após a esterilização.

40. Sobre o preparo cirúrgico da pele e mucosas é correto afirmar que

A. após  a  degermação da  pele,  é  necessário  retirar  o  excesso  de  solução  degermente  por  meio  de 
compressa estéril seca.

B. friccionar a pele com solução degermante, em movimentos uniformes, da área mais contaminada 



para a menos contaminada.

C. friccionar a pele com solução de álcool iodado ou PVPI-tópico, em movimentos uniformes, da área 
mais contaminada para a menos contaminada.

D. em recém-nascidos prematuros, é utilizado soluções com iodo para o preparo da pele.

E. para áreas altamente colonizadas não recomenda-se a higienização prévia do paciente.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de  TÉCNICO EM ENFERMAGEM que é 
constituída  de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos 
Gerais, Matemática, Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
Assine Época e receba a exclusiva coleção Globo Repórter “Saúde e Nutrição”.

Época traz para você os fatos e assuntos mais importantes da política, economia, comportamento, saúde e 
cultura. Assine agora e receba 3 DVDs exclusivos com 9 programas sobre medicina, dieta e corpo humano. 
Ligue já e assine: São Paulo (11) 3362-2000 – Demais localidades 4003-9393. Horário de atendimento de 
segunda à sexta-feira das 8h às 21h e aos sábados das 8h às 15h. Ou acesse: www.assineglobo.com.br.  

Revista Galileu, dezembro de 2009, n° 221, Editora Globo, p. 92.

1. Considerando o anúncio transcrito acima, NÃO se pode afirmar que

A. o leitor pode deduzir, mesmo sem conhecer a Época, que o anúncio se refere a uma outra revista da 
mesma editora da Galileu.

B. o anúncio busca convencer o leitor da Galileu que a assinatura da Época é vantajosa para aquele que 
se tornar seu assinante.

C. a assinatura da Época, desde que fosse feita na época do anúncio, faria com que o leitor recebesse uma 
coleção de DVDs sobre saúde e nutrição.

D. os programas sobre medicina, dieta e corpo humano foram produzidos pelo Globo Repórter e estão 
gravados nos DVDs que são anunciados como brinde.

E. ele se dirige ao leitor de forma respeitosa, amigável e democrática, não dando nenhuma ordem e nem 
buscando impor comportamento algum.

2. Sobre o texto acima, é correto afirmar que

A. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a  Época, seria aquela produzida pela revista e que é 
intitulada Globo Repórter.

B. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a  Época, seria aquela produzida pela revista “Saúde e 
Nutrição” que traz assuntos como política, economia, comportamento e saúde. 

C. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a  Época, seria aquela produzida pelo programa Globo 
Repórter e que é intitulada “Saúde e Nutrição”.

D. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a Época, é composta por 3 DVDs com 9 programas sobre 
política e economia, dentre outros assuntos. 

E. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a Época, é composta por 9 DVDs contendo 3 programas 
sobre medicina, dieta e corpo humano. 

3. Considerando o texto apresentado anteriormente, é possível afirmar que

A. exclusiva é um elemento qualificativo que se refere à coleção “Saúde e Nutrição” e permite inferir que 
ela pode ser encontrada em qualquer banca de jornais.

B. exclusivos é um recurso adjetivador de DVDs e permite que o leitor deduza que apenas ele, e nenhuma 
outra pessoa, terá acesso à coleção prometida.

C. mais  importantes permite  deduzir  que  os  fatos  e  os  assuntos  menos  relevantes  que  não  são 
contemplados pelas outras revistas são divulgados pela Época.

D.  as flexões verbais assine,  ligue e acesse são recursos que se dirigem diretamente ao leitor do texto, 
buscando impor determinados comportamentos. 

E. você é um pronome pessoal que mostra que o autor do texto se dirige de uma forma pouca gentil ao 
leitor, tratando-o de um modo mais informal do que devia. 

4. Sobre o texto acima, pode-se afirmar que

A. apenas o leitor que receber a coleção “Saúde e Nutrição” poderá assinar a revista Época.



B. apenas o leitor que não assinar a revista Época poderá receber a coleção “Saúde e Nutrição”.

C. apenas o leitor que não receber a coleção “Saúde e Nutrição” poderá assinar a revista Época.

D. apenas o leitor que assinar a revista Época não poderá receber a coleção “Saúde e Nutrição”.

E. assine e receba (primeira linha) são dependentes entre si e possuem implicação de sentido.

5. Considerando o texto acima, é correto afirmar que

A. todos os conectivos  e utilizados possuem a mesma carga de sentido, ou seja, eles aparecem como 
elementos que adicionam porções textuais entre si, em todas as ocasiões.

B. demais leva a concluir que leitores de cidades que não sejam São Paulo devem ligar, se quiserem 
assinar Época, para o telefone (11) 3362-2000.

C. ou permite que o leitor entenda que, dentre duas opções, ele deve escolher uma apenas: ou assinar a 
Época por telefone, ou fazê-lo por meio do site indicado.

D. já impõe que o leitor entenda que, se ele quiser receber os DVDs prometidos, não precisa ter pressa 
para ligar e efetuar a assinatura.

E. agora faz pressupor que, se o leitor  deixar para assinar a revista  anunciada num momento futuro 
qualquer, ainda assim receberá a coleção prometida.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é correto afirmar que

A. a Constituição Federal de 1988 determinou que o Estado deve garantir saúde a toda a população. 
Para tanto, criou o Sistema Único de Saúde. Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica 
da Saúde, que detalha o funcionamento do Sistema. Portanto, o SUS resultou de um processo de 
lutas, mobilização, participação e esforços desenvolvidos por um grande número de pessoas.

B. o  SUS  deve  atender  apenas  a  população  mais  carente,  de  acordo  com  suas  necessidades, 
independentemente  de  que a  pessoa  pague ou não Previdência  Social  e  deve estabelecer  preços 
adequados e justos aos pacientes atendidos pelo Sistema.

C. a realização das políticas públicas da saúde no Brasil consiste apenas  na ação assistencialista e de 
campanhas preventivas.  Por  esta  razão o governo não realiza  pesquisa  na  área.  Neste  sentido  a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, é uma instituição de 
maior ação de assistência e prevenção à saúde pública no Brasil. 

D. a doação de órgãos no Brasil é regulamentada por leis próprias (Nº 9.434 de 04/02/1997 e Nº 10.211 
de 23/03/2001) que prevêem a doação de órgãos de doador vivo, familiar até 4º grau de parentesco, 
mais freqüentemente de rim, pois é um órgão duplo e não traz prejuízo para o doador; e a doação de 
órgãos ou tecidos de doador falecido, que é determinada pela vontade dos familiares até 2º grau de 
parentesco,  mediante  um  termo  de  autorização  da  doação.  A  importância  da  divulgação  e 
conhecimento da intenção das pessoas por parte de seus familiares em relação à doação de órgãos é 
fundamental no momento da autorização de uma doação.

E. o Sistema Único de Saúde é uma iniciativa do governo Federal e compete apenas a esfera federal a 
manutenção da estrutura  de saúde,  sendo que os  Estados e Municípios  apenas participam como 
colaboradores, cabendo a  responsabilidade de ação e fiscalização apenas e exclusiva à União.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que

A. a região de Arapoti vivenciou momentos significativos da sua economia, destacando-se no processo 
histórico a produção de café e da madeira, contou com a presença nas primeiras décadas do século 
passado com a presença de imigrantes espanhóis e poloneses.

B. a fundação da Cooperativa Agro-Industrial (Capal), a partir de 1960 possibilitou que o município se 
transforma-se em um pólo de alta tecnologia em agricultura e pecuária com destaque para a produção 
de soja, milho, trigo, suínos, frangos e gado.

C. na trajetória histórica do Estado do Paraná, antes de tornar-se uma Unidade da Federação, o território 

http://www.fiocruz.br/ 
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do Paraná fez parte da Província de São Paulo, da qual se desmembrou apenas em 1853, época em 
que a produção de café começou a ganhar destaque e atraiu migrantes das províncias do Sul, do 
Sudoeste e do Nordeste do país.

D. o período regencial do Brasil está localizando entre o primeiro reinado e o segundo reinado, sendo 
que a regência registrou-se numa fase política que durou 9 anos e foi composta inicialmente por uma 
regência trina e com o ato adicional de 1834 foi definida como regência una. O período regencial 
caracterizou-se  como sendo  um período  de  muitas  revoltas,  entre  elas  destacam-se  a  revolução 
Farroupilha, Cabanagem, Sabinada, Balaiada e outras.

E. o  período  colonial  do  Brasil  é  caracterizo  por  várias  fases  políticas  uma  delas  que  marcou 
profundamente  a  história  do  país  foi  o  período  militar.  A ditadura  pôs  em prática  vários  Atos 
Institucionais, culminando com o  AI-5,  a suspensão da  Constituição, a dissolução do  Congresso 
Brasileiro, a supressão de liberdades individuais e a criação de um código de processo penal militar 
que permitiu que o  Exército brasileiro e a  polícia militar do Brasil pudesse prender e encarcerar 
pessoas consideradas "suspeitas", além de qualquer revisão judicial. O regime militar durou até a 
eleição de um civil, Tancredo Neves.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que

A. a lei 11.340, também conhecida como lei “Maria da Penha” alterou o  Código Penal Brasileiro e 
possibilitou que agressores de mulheres no âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante 
ou tenham sua prisão preventiva decretada, estes agressores também não poderão mais ser punidos 
com penas alternativas. A legislação também aumentou o tempo máximo de detenção previsto de um 
para  três  anos,  a  lei  ainda  prevê  medidas  que  vão  desde  a  saída  do  agressor  do  domicílio  e  a 
proibição de sua aproximação da mulher agredida e filhos.

B. segundo o Estatudo do Idoso quem discriminar o idoso, impedindo ou dificultando seu acesso a 
operações bancárias, aos meios de transporte ou a qualquer outro meio de exercer sua cidadania pode 
ser condenado e a pena varia de seis meses a um ano de reclusão, além de multa. As Famílias que 
abandonam o idoso em hospitais e casas de saúde, sem dar respaldo para suas necessidades básicas, 
podem ser condenadas a penas de seis meses a três anos de detenção e multa. 

C. o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura a todas as crianças e adolescentes as oportunidades 
e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições  de  liberdade  e  de  dignidade.  Considera-se  criança  a  pessoa  até  doze  anos  de  idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

D. segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) é dever dos pais ou responsáveis efetuar a 
matrícula dos menores, a partir dos sete anos de idade, no ensino fundamental. Sendo que os pais 
podem optar entre o ensino público e o ensino privado. Em relação ao ensino privado, não compete 
ao Estado definir condições uma vez que a iniciativa privada não precisa cumprir as normas gerais 
da educação nacional e do respectivo sistema de Ensino. As escolas privadas são autônomas e por 
isso não necessitam de autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

E. no Brasil a prática do racismo é considerada crime sujeito a pena de prisão. A legislação brasileira 
até pouco tempo previa como contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime).

MATEMÁTICA
9. Em relação ao sistema de equações lineares 

2.x+3.y=4
2.x+a.y=4

onde x e y denotam as variáveis, é correto afirmar que 

A. possui infinitas soluções qualquer que seja o valor de a .

B. só tem solução se a=3 .

C. é impossível se a≠3 .
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D. nunca é impossível.

E. tem solução única qualquer que seja a .

10.  O  valor  de  k para  que  as  retas  2xky=3 e x y=1 sejam,  respectivamente,  paralelas  e 
perpendiculares é

A. -3/2 e 1.

B. -1 e 1.
C. 1 e -1.
D. -2 e 2.
E. 2 e -2.

11. Um crime foi cometido por somente uma pessoa dentre um grupo de cinco suspeitos: Arnaldo, Carlos, 
Elvis, João e Tadeu. Perguntados sobre quem era o culpado, cada um deles respondeu:

Arnaldo: “Sou inocente”.
Carlos: “Elvis é o culpado”.
Elvis: “Tadeu é o culpado”.
João: “Arnaldo disse a verdade”.
Tadeu: “Carlos mentiu”.

Sabendo-se que apenas um dos suspeitos mentiu e que todos os outros disseram a verdade, pode-se concluir 
que o culpado é

A. Arnaldo.

B. Carlos.

C. Elvis.

D. João.

E. Tadeu.

12. Se um segmento tem extremidades nos pontos médios de dois lados de um triângulo qualquer, então é 
correto afirmar que este segmento

A. é paralelo ao terceiro lado e tem metade da medida do terceiro lado.

B. é paralelo ao terceiro lado mas não tem necessariamente a metade da medida do terceiro lado.

C. não é paralelo ao terceiro lado mas tem metade da medida do terceiro lado.

D. não é paralelo ao terceiro lado e não tem necessariamente a metade da medida do terceiro lado.

E. é paralelo ao terceiro lado e tem um quarto da medida do terceiro lado.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. O Internet Explorer, o Google Chrome e o Mozilla Firefox são exemplos de

A. navegadores de Internet, todos de propriedade da Mozilla.

B. serviços de correio eletrônico, todos de propriedade da Google.

C. navegadores de Internet, todos da propriedade da Microsoft.

D. navegadores de Internet, sendo o último deles de código aberto.

E. serviços de correio eletrônico gratuitos.

14. Em qual dos dispositivos abaixo listados tem acesso aos dados feito somente de forma sequencial?



A. cd rom.

B. fita magnética.

C. zip drive.

D. dvd rom.

E. Pendrive.

15.  São  ferramentas  de  busca  na  internet  (considere  somente  a  alternativa  onde TODOS os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. chrome, bind, yahoo.

B. celebra, gind, dataminer.

C. google, bing, yahoo.

D. chromium, dataminer, ys.

E. celebra, bind, google.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
16. Escolha a alternativa INCORRETA sobre os sinais vitais.

A. Pulso é a onda produzida na parede da artéria  pela pressão e pelo volume do sangue ejetado do 
ventrículo esquerdo para a aorta.

B. O pulso do RN é de aproximadamente 120/bpm, dos 6 aos 12 anos a média fica em torno de 90/bpm, 
após essa idade fica em torno dos80/bpm por minuto.

C. A pressão arterial é considerado o sinal vital mais importante, quer no adulto quer na criança. 

D. Os sinais vitais dentro da normalidade ou alterados não significam por si só a ausência ou presença 
de doença.

E. São  frequentes   os  equívocos  de  avaliação  do  pulso,  causados  por  localização  incorreta  ou  por 
confusão com o próprio pulso do examinador.

17. Com relação às sondas é INCORRETO afirmar que 

A. as sondas retais deverão se usadas para fins de preparar o paciente para exames, tratamentos  e para 
cirurgias, jamais com fins únicos e exclusivos para aliviar distensão ou flatulência.

B. a sonda nasogástrica tem como objetivos: administrar medicamentos e alimentos, drenar conteúdo 
gástrico,  proporcionar  alívio  de  náuseas  e  gases  nas   obstruções  intestinais,   drenagens  em pós 
operatórios e os análises de conteúdo com fins diagnósticos. 

C. as sondas vesicais de alívio possibilitam o alívio através do esvaziamento da bexiga.

D. sondas flexíveis, específicas para para dieta enteral, poderão permanecer por tempo superior 2 ou 3 
semanas sem necessidade de troca, e  conforme protocolo da instituição.

E. as sondas vesicais entre outras finalidades pode ter objetivos terapêuticos. 

18. Dentre as principais responsabilidades da Atenção Básica a serem executadas pela USF/ESB nas áreas 
prioritárias da Atenção Básica á Saúde - NOAS 2001, encontramos entre outras responsabilidades o de 
controlar a Hipertensão e o  Diabetes Mellitus. Assinale a alternativa cujo enunciado NÃO diz respeito a 
nenhuma das duas patologias.

A. Notificação, acesso a exames para diagnóstico e controles laboratorial e radiológico. 

B. Diagnóstico de casos, cadastramento de portadores e busca ativa de casos.

C. Monitorização e tratamento de casos. 



D. diagnóstico  precoce  de  complicações,  1°  atendimento  de  urgências  (complicações  agudas, 
fornecimento de medicamentos e acompanhamento domiciliar).

E. Ações educativas para controle de condições de risco e prevenção de complicações.

19. Quanto aos objetivos da desinfecção assinale a alternativa correta. 

A. Desinfecção concorrente é realizada após a saída  do paciente/cliente.

B. O aparelho de ar condicionado deve ser limpo semanalmente em hospitais, em unidades básicas de 
saúde apenas quando visivelmente sujo.

C. As autoclaves deverão ser mantidas secas quando não estiverem em uso, e proceder a troca da água 
após cada autoclavagem, a limpeza do aparelho deve ser semanal.

D. O filtro microbiológico deve ser trocado das autoclaves deve ser trocado semestralmente, evitando 
recontaminação dos materiais.

E. O porta toalhas de papel deve ser limpo semanalmente na sua face interna e diariamente na face 
externa.

20.  Seu  pedro  era  Auxiliar  de  Enfermagem,  uma  pessoa  extremante  competente  e  interessado  na  sua 
profissão, curso Técnico de Enfermagem, porém não satisfeito passou no vestibular e agora está no 2° ano. 
Com  quase  20  anos  de  profissão  desenvolve  ações  de  saúde  em  uma  USF,  assinale  a  alternativa 
INCORRETA sobre quais  atividades  ele deve desenvolver.

A. Executar prescrição médica e de enfermagem.

B. Administrar medicamentos prescritos pelo médico e pelo enfermeiro.

C. Realizar procedimentos de maior complexidade desde que supervisionado pelo Enfermeiro.

D. Identificar e orientar pacientes e comunicantes sobre doenças transmissíveis.

E. Atuar em ações de vigilância em saúde.

21. O programa de Assistência Integral á Saúde da Mulher -PAISM, inclui todas as dimensões de saúde no 
seu  ciclo  vital.  Assinale  qual  alternativa  NÃO  faz  parte  das  ações  do  técnico  de  enfermagem  neste 
programa.

A. Ações de vigilância epidemiológica de morte materna. 

B. Ações educativas de controle e prevenção do câncer de colo de útero e de mama.

C. Atenção especial á mulher no período do climatério e menopausa.

D. Ações de vigilância, orientação  e prevenção da violência domestica.

E. Avaliação diagnóstica  e acompanhamento social ( Ohara).

22. Para a efetivação do SUS foram sendo criadas várias Leis, Portarias, Normas e o Pacto pela Saúde, os 
quais têm como objetivo estratificar conceitos e deliberar sobre seus princípios e diretrizes. Com relação 
aos seus princípios é correto afirmar que se refere a 

A. descentralização, regionalização e hierarquização.

B. equidade, entendida como garantia da assistência em todos os níveis de atenção

C. universalidade, Integralidade da Assistência e a Equidade.

D. universalidade, Integralidade da Assistência e a Equidade.

E. descentralização, possibilitando dispor de recursos para atender ás pessoas em situação de maior 
vulnerabilidade e risco de agravo a condição de saúde. 

23. Assinale a alternativa correta com relação ao Diabetes mellitus.  



A. O Diabetes mellitus tipo II, incide mais em adolescentes e crianças.

B. Ambos os tipos têm pouca influência hereditária

C. Não ocorrem em pessoas magras.

D. No Diabetes mellitus tipo I, ha destruição das células beta-pancreáticas e tendencia a cetoacidose, no 
Diabetes mellitus tipo II ha resistência á insulina e deficiência relativa de sua secreção.

E. Têm pouca relevância com relação ás doenças cardiovasculares. 

24. No programa de assistência à saúde da criança o técnico de enfermagem tem papel fundamental no 
acompanhamento da criança. Dentre as atividades realizadas pelo técnico de enfermagem, pode-se destacar: 
Assinale a alternativa INCORRETA.

A.  Verificar o cartão de imunização identificando faltosos e realizar as vacina. 

B. Fazer  educação  em saúde,  orientando  familiares  sempre  que  necessário  com relação  á  higiene, 
alimentação adequada para a idade, imunização, sono e repouso da criança. 

C. Orientar sobre prevenção de verminose, prescrevendo vermífugo se necessário.

D. Realização das técnicas de preparo da criança como verificação do peso, da estatura, do perímetro 
cefálico e da temperatura. 

E. Agendamento da criança ao programa e visita domiciliar quando necessário.

25. Com relação aos curativos é correto afirmar que 

A. segundo pesquisas recentes os  curativos que aderem a ferida não devem ser retirados.

B. a  exsudação  é  caracterizada  pelo  amolecimento  da  pele,  na  maioria  das  vezes  por  excesso  de 
umidade. 

C. manter alta umidade entre a ferida e o curativo acelera a epitelização, diminui a dor e aumenta o 
processo de destruição de tecidos necrosados.

D. a cicatrização por terceira intenção significa que ocorreu perda excessiva de tecidos ocasionando a 
cicatrização por meio da granulação.

E. a escolha do curativo é de livre escolha do médico ou do enfermeiro.  (O Hosp. pg 191)

26.  Temos  que  administrar  300  mg  de  um  determinado  medicamento  e  temos  a  nossa  disposição  a 
medicação na apresentação frasco/ampola 1 grama em 5 ml. Calcule o volume que será administrado e 
assinale a alternativa correta.   

A. 3 ml.

B. 2,5 ml.

C. 1 ml.

D. 1,5 ml.

E. 3,5 ml.

27.  Além da  via  de  endovenosa  que  tolera  grandes  volumes,  qual  outra  via  também suporta  grandes 
volumes? Assinale a alternativa correta. 

A. Via subcutânea.

B. Via intradérmica.

C. Via intratecal.

D. Via intraóssea.

E. Via intrapleural.



28. O trabalho em grupos possibilita a ampliação do vínculo entre equipe e pessoa idosa, sendo um espaço 
complementar  da  consulta  individual,  de  troca  de  informações,  de  oferecimento  de  orientação  e  de 
educação em saúde. Assinale a alternativa INCORRETA sobre as vantagens da reunião em grupo.

A. Quando uma pessoa do grupo teve uma experiência anterior negativa "contamina" o grupo todo.

B. O  local  de  escolha  deve  buscar  superar  as  limitações  relativas  à  locomoção  e  condições 
socioeconômicas adversas.

C.  possibilitar  educação em saúde como exercício de cidadania.

D. As temáticas e as atividades a serem propostas devem ser discutidas com os participantes de forma a 
estarem mais adequadas às demandas e às realidades locais.

E. Para organizar um grupo com pessoas idosas, a equipe de saúde deve estar mobilizada e ter incluído 
essa atividade em seu planejamento.

29. Assinale a alternativa que contempla a sequência correta da abordagem nos casos de parada cardio-
respiratória, uma vez que esta sequência garante uma maior chance de sobrevida, sendo que atualmente está 
padronizado o (Basic Life Suppot), BLS.
A. Respiração;  vias  aéreas  com controle  cervical;  circulação  com controle  de  hemorragias;  estado 

neurológico, exposição da vítima.

B. Vias  aéreas/controle  cervical;  respiração;  circulação  com  controle  de  hemorragias;  estado 
neurológico, exposição da vítima.

C. Respiração; circulação com controle de hemorragias; estado neurológico, exposição da vítima, vias 
aéreas com controle cervical; respiração.

D. Vias  aéreas/controle  cervical;  respiração;  estado  neurológico,  circulação  com  controle  de 
hemorragias; exposição da vítima.

E. Exposição  da  vítima,  vias  aéreas/controle  cervical;  respiração;  circulação  com  controle  de 
hemorragias; estado neurológico.

30. Ao realizar uma visita domiciliar, o Técnico de Enfermagem Fabrício foi recebido com muita alegria na 
casa do seu Josué e da Dona Mariquinha. Os idosos residem em uma comunidade rural do município de 
Arapoti,  e raramente vão ao posto de saúde, devido a dificuldade de locomoção e a falta de transporte 
público. Por isso, dependem quase que totalmente da visita do ACS para ter acesso aos medicamentos de 
que fazem uso. O seu Josué tem problemas respiratórios e precisa fazer inalação pelo menos três vezes por 
semana. Quanto ao acondicionamento adequado de medicamentos assinale a alternativa correta.    

A. O soro fisiológico utilizado na inalação deve ser guardado na geladeira por sete dias.

B. O soro fisiológico utilizado na inalação é guardado em um armário na varanda da casa por quinze 
dias.

C. O soro fisiológico utilizado na inalação deve ser guardado na lavanderia por dez dias.

D. Uma boa opção para abrigar o soro fisiológico utilizado na inalação são os armários da cozinha por 
um mês.

E. O local ideal  para guardar o soro fisiológico utilizado na inalação é o armário do banheiro por vinte 
dias.

31. A gravidez na adolescência traz sérios riscos a saúde da mãe e do bebê. O Sistema Único de Saúde 
(SUS) disponibiliza nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de maneira rotineira dois tipos de 
métodos anticoncepcionais. Assinale a alternativa correta. 

A. Diafragma e espermicida.

B. Camisinha masculina e contraceptivo oral.



C. Camisinha feminina e laqueadura.

D. Anel e DIU.

E. Camisinha masculina e contraceptivo de emergência.

32. Medicamentos antipiréticos são aqueles:  Assinale a alternativa correta.

A. Que impedem o acúmulo de gases no sistema digestório.

B. Utilizados para equilibrar os batimentos cardíacos.

C. Utilizados no tratamento de depressão.

D. Utilizados para eliminação de verminoses.

E. Utilizados para reduzir a temperatura corporal aumentada de forma anormal (febre). 

33. A visita domiciliar é um dos melhores meios para aumentar a qualidade da educação para à saúde. 
Dentre as finalidades da visita domiciliar, assinale a alternativa INCORRETA.

A. Prestar cuidados de enfermagem no domicílio, atendendo às necessidades da família.

B. Supervisionar os cuidados delegados à família e ao cliente, acompanhando a realização dos mesmos.

C. Coletar informações sobre as condições sócio-sanitárias da família.

D. Realizar procedimentos de enfermagem (curativos, administração de medicamentos). 

E. Realizar a visita para melhorar o vínculo, tomando chimarrão e um bom cafezinho.

34. "Todos os pacientes/clientes devem ser considerados potencialmente contaminados" porém os cuidados 
devem ser maiores com aqueles que apresentam maiores riscos de contaminação. Frente a esta  afirmativa 
assinale a alternativa que NÃO corresponde a ação correta.

A. É essencial  para a proteção do profissional  e da clientela a lavagem das mãos antes e depois da 
colocação de luvas de procedimentos. 

B. Quando do uso de luvas, o mais importante é a lavagem prévia das mãos, uma vez em uso de luvas e 
se estas não sofrerem rupturas a mão não estará contaminada após o procedimento. 

C. Os aventais deverão ser lavados no próprio local de trabalho, se não for possível, lava-lo em separado 
de outras roupas.

D. Profissionais com lesões de pele devem evitar contato com pacientes/clientes.

E. Os jalecos deverão ser lavados todos os dias, é proibido utiliza-los fora do ambiente de trabalho. 

35. O câncer cólon-retal e responsável por 8% dos canceres que acometem as mulheres e abrange tumores 
que  atingem o  intestino  grosso,  nas  porcões  do  cólon  e  do  reto.  Trata-se  de  uma  doença  tratável  e 
frequentemente  curável  quando  localizada  no  intestino,  sem  extensão  para  outros  órgãos.  A  maior 
incidência de casos ocorre na faixa etária entre 50 e70 anos, mas as possibilidades de desenvolvimento já 
aumentam a partir dos 40 anos. Assinale a alternativa que NÃO, corresponde a fator de risco.

A. Idade acima de 50 anos, história familiar de câncer de cólon e reto.

B. História pessoal pregressa de câncer de ovário, endométrio ou mama.

C. Alimentação rica em fibras vegetais, grãos e carnes magras.

D. Dieta com alto conteúdo de gordura, carne e baixo teor de cálcio.

E. Obstipação crônica, obesidade, tabagismo, sedentarismo.

36. Com relação  às  anotações  de  enfermagem podemos  afirmar  que  têm como finalidade,  assinale  a 
alternativa INCORRETA.



A Servirem de base para elaboração do plano de assistência ao paciente.

A. Fornecerem dados  para o ensino e para  a pesquisa em enfermagem.

B. Subsidiarem a realização de auditoria de enfermagem.

C. Atender a uma ação burocrática por parte dos gestores, com objetivos de monitorar principalmente os 
gastos e desperdiçando um tempo precioso para a atenção ao paciente.

D. Possibilitar o acompanhamento da evolução do paciente.

37. Com relação à esterilização e desinfecção de material, assinale a alternativa correta.

A. A limpeza de objetos contaminados com material orgânico é feita primeiramente com água quente.

B. A opção pela desinfecção ou pela esterilização do material não depende do grau de risco de infecção 
envolvido com o seu uso.

C. A desinfecção elimina os esporos bacterianos.

D. Os objetos considerados críticos devem ser esterilizados.

E. Os objetos críticos têm contato com mucosa e precisam ser desinfectados

38.  Sobras de alimentos  e  preparos  de alimentos,  resíduos  de áreas  administrativas  são exemplos de  : 
Assinale a alternativa correta.

A. Grupo A.

B. Grupo C.

C. Grupo D.

D. Grupo E.

E. Grupo B.

39.  A vacina  contra  febre  amarela  é  constituída  de  vírus  vivos  atenuados,  apresentada  sob  a  forma 
liofilizada em frasco de múltiplas doses, acompanhada de diluente (soro fisiológico). Assinale a alternativa 
INCORRETA. 

A. Após a diluição, utilizar no prazo máximo de 2 horas, mantendo-se a conservação entre +2ºC e +8ºC.

B. Via de administração: subcutânea.

C. Esquema de vacinação: dose única e reforço a cada dez anos.

D. Eventos adversos: dor local, cefaleia e febre.

E. Contra-indicação: alergia anafilática ao ovo.

40. Assinale a alternativa que corresponde ao símbolo dos resíduos de substância infectante.

A.

B.

C.

D.

Verde.



E.

Azul.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL que é 
constituída  de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos 
Gerais, Matemática, Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
Assine Época e receba a exclusiva coleção Globo Repórter “Saúde e Nutrição”.

Época traz para você os fatos e assuntos mais importantes da política, economia, comportamento, saúde e 
cultura. Assine agora e receba 3 DVDs exclusivos com 9 programas sobre medicina, dieta e corpo humano. 
Ligue já e assine: São Paulo (11) 3362-2000 – Demais localidades 4003-9393. Horário de atendimento de 
segunda à sexta-feira das 8h às 21h e aos sábados das 8h às 15h. Ou acesse: www.assineglobo.com.br.  

Revista Galileu, dezembro de 2009, n° 221, Editora Globo, p. 92.

1. Considerando o anúncio transcrito acima, NÃO se pode afirmar que

A. o leitor pode deduzir, mesmo sem conhecer a Época, que o anúncio se refere a uma outra revista da 
mesma editora da Galileu.

B. o anúncio busca convencer o leitor da Galileu que a assinatura da Época é vantajosa para aquele que 
se tornar seu assinante.

C. a assinatura da Época, desde que fosse feita na época do anúncio, faria com que o leitor recebesse uma 
coleção de DVDs sobre saúde e nutrição.

D. os programas sobre medicina, dieta e corpo humano foram produzidos pelo Globo Repórter e estão 
gravados nos DVDs que são anunciados como brinde.

E. ele se dirige ao leitor de forma respeitosa, amigável e democrática, não dando nenhuma ordem e nem 
buscando impor comportamento algum.

2. Sobre o texto acima, é correto afirmar que

A. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a  Época, seria aquela produzida pela revista e que é 
intitulada Globo Repórter.

B. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a  Época, seria aquela produzida pela revista “Saúde e 
Nutrição” que traz assuntos como política, economia, comportamento e saúde. 

C. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a  Época, seria aquela produzida pelo programa Globo 
Repórter e que é intitulada “Saúde e Nutrição”.

D. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a Época, é composta por 3 DVDs com 9 programas sobre 
política e economia, dentre outros assuntos. 

E. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a Época, é composta por 9 DVDs contendo 3 programas 
sobre medicina, dieta e corpo humano. 

3. Considerando o texto apresentado anteriormente, é possível afirmar que

A. exclusiva é um elemento qualificativo que se refere à coleção “Saúde e Nutrição” e permite inferir que 
ela pode ser encontrada em qualquer banca de jornais.

B. exclusivos é um recurso adjetivador de DVDs e permite que o leitor deduza que apenas ele, e nenhuma 
outra pessoa, terá acesso à coleção prometida.

C. mais  importantes permite  deduzir  que  os  fatos  e  os  assuntos  menos  relevantes  que  não  são 
contemplados pelas outras revistas são divulgados pela Época.

D.  as flexões verbais assine,  ligue e acesse são recursos que se dirigem diretamente ao leitor do texto, 
buscando impor determinados comportamentos. 

E. você é um pronome pessoal que mostra que o autor do texto se dirige de uma forma pouca gentil ao 
leitor, tratando-o de um modo mais informal do que devia. 

4. Sobre o texto acima, pode-se afirmar que

A. apenas o leitor que receber a coleção “Saúde e Nutrição” poderá assinar a revista Época.



B. apenas o leitor que não assinar a revista Época poderá receber a coleção “Saúde e Nutrição”.

C. apenas o leitor que não receber a coleção “Saúde e Nutrição” poderá assinar a revista Época.

D. apenas o leitor que assinar a revista Época não poderá receber a coleção “Saúde e Nutrição”.

E. assine e receba (primeira linha) são dependentes entre si e possuem implicação de sentido.

5. Considerando o texto acima, é correto afirmar que

A. todos os conectivos  e utilizados possuem a mesma carga de sentido, ou seja, eles aparecem como 
elementos que adicionam porções textuais entre si, em todas as ocasiões.

B. demais leva a concluir que leitores de cidades que não sejam São Paulo devem ligar, se quiserem 
assinar Época, para o telefone (11) 3362-2000.

C. ou permite que o leitor entenda que, dentre duas opções, ele deve escolher uma apenas: ou assinar a 
Época por telefone, ou fazê-lo por meio do site indicado.

D. já impõe que o leitor entenda que, se ele quiser receber os DVDs prometidos, não precisa ter pressa 
para ligar e efetuar a assinatura.

E. agora faz pressupor que, se o leitor  deixar para assinar a revista  anunciada num momento futuro 
qualquer, ainda assim receberá a coleção prometida.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é correto afirmar que

A. a Constituição Federal de 1988 determinou que o Estado deve garantir saúde a toda a população. 
Para tanto, criou o Sistema Único de Saúde. Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica 
da Saúde, que detalha o funcionamento do Sistema. Portanto, o SUS resultou de um processo de 
lutas, mobilização, participação e esforços desenvolvidos por um grande número de pessoas.

B. o  SUS  deve  atender  apenas  a  população  mais  carente,  de  acordo  com  suas  necessidades, 
independentemente  de  que a  pessoa  pague ou não Previdência  Social  e  deve estabelecer  preços 
adequados e justos aos pacientes atendidos pelo Sistema.

C. a realização das políticas públicas da saúde no Brasil consiste apenas  na ação assistencialista e de 
campanhas preventivas.  Por  esta  razão o governo não realiza  pesquisa  na  área.  Neste  sentido  a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, é uma instituição de 
maior ação de assistência e prevenção à saúde pública no Brasil. 

D. a doação de órgãos no Brasil é regulamentada por leis próprias (Nº 9.434 de 04/02/1997 e Nº 10.211 
de 23/03/2001) que prevêem a doação de órgãos de doador vivo, familiar até 4º grau de parentesco, 
mais freqüentemente de rim, pois é um órgão duplo e não traz prejuízo para o doador; e a doação de 
órgãos ou tecidos de doador falecido, que é determinada pela vontade dos familiares até 2º grau de 
parentesco,  mediante  um  termo  de  autorização  da  doação.  A  importância  da  divulgação  e 
conhecimento da intenção das pessoas por parte de seus familiares em relação à doação de órgãos é 
fundamental no momento da autorização de uma doação.

E. o Sistema Único de Saúde é uma iniciativa do governo Federal e compete apenas a esfera federal a 
manutenção da estrutura  de saúde,  sendo que os  Estados e Municípios  apenas participam como 
colaboradores, cabendo a  responsabilidade de ação e fiscalização apenas e exclusiva à União.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que

A. a região de Arapoti vivenciou momentos significativos da sua economia, destacando-se no processo 
histórico a produção de café e da madeira, contou com a presença nas primeiras décadas do século 
passado com a presença de imigrantes espanhóis e poloneses.

B. a fundação da Cooperativa Agro-Industrial (Capal), a partir de 1960 possibilitou que o município se 
transforma-se em um pólo de alta tecnologia em agricultura e pecuária com destaque para a produção 
de soja, milho, trigo, suínos, frangos e gado.

C. na trajetória histórica do Estado do Paraná, antes de tornar-se uma Unidade da Federação, o território 
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do Paraná fez parte da Província de São Paulo, da qual se desmembrou apenas em 1853, época em 
que a produção de café começou a ganhar destaque e atraiu migrantes das províncias do Sul, do 
Sudoeste e do Nordeste do país.

D. o período regencial do Brasil está localizando entre o primeiro reinado e o segundo reinado, sendo 
que a regência registrou-se numa fase política que durou 9 anos e foi composta inicialmente por uma 
regência trina e com o ato adicional de 1834 foi definida como regência una. O período regencial 
caracterizou-se  como sendo  um período  de  muitas  revoltas,  entre  elas  destacam-se  a  revolução 
Farroupilha, Cabanagem, Sabinada, Balaiada e outras.

E. o  período  colonial  do  Brasil  é  caracterizo  por  várias  fases  políticas  uma  delas  que  marcou 
profundamente  a  história  do  país  foi  o  período  militar.  A ditadura  pôs  em prática  vários  Atos 
Institucionais, culminando com o  AI-5,  a suspensão da  Constituição, a dissolução do  Congresso 
Brasileiro, a supressão de liberdades individuais e a criação de um código de processo penal militar 
que permitiu que o  Exército brasileiro e a  polícia militar do Brasil pudesse prender e encarcerar 
pessoas consideradas "suspeitas", além de qualquer revisão judicial. O regime militar durou até a 
eleição de um civil, Tancredo Neves.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que

A. a lei 11.340, também conhecida como lei “Maria da Penha” alterou o  Código Penal Brasileiro e 
possibilitou que agressores de mulheres no âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante 
ou tenham sua prisão preventiva decretada, estes agressores também não poderão mais ser punidos 
com penas alternativas. A legislação também aumentou o tempo máximo de detenção previsto de um 
para  três  anos,  a  lei  ainda  prevê  medidas  que  vão  desde  a  saída  do  agressor  do  domicílio  e  a 
proibição de sua aproximação da mulher agredida e filhos.

B. segundo o Estatudo do Idoso quem discriminar o idoso, impedindo ou dificultando seu acesso a 
operações bancárias, aos meios de transporte ou a qualquer outro meio de exercer sua cidadania pode 
ser condenado e a pena varia de seis meses a um ano de reclusão, além de multa. As Famílias que 
abandonam o idoso em hospitais e casas de saúde, sem dar respaldo para suas necessidades básicas, 
podem ser condenadas a penas de seis meses a três anos de detenção e multa. 

C. o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura a todas as crianças e adolescentes as oportunidades 
e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições  de  liberdade  e  de  dignidade.  Considera-se  criança  a  pessoa  até  doze  anos  de  idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

D. segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) é dever dos pais ou responsáveis efetuar a 
matrícula dos menores, a partir dos sete anos de idade, no ensino fundamental. Sendo que os pais 
podem optar entre o ensino público e o ensino privado. Em relação ao ensino privado, não compete 
ao Estado definir condições uma vez que a iniciativa privada não precisa cumprir as normas gerais 
da educação nacional e do respectivo sistema de Ensino. As escolas privadas são autônomas e por 
isso não necessitam de autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

E. no Brasil a prática do racismo é considerada crime sujeito a pena de prisão. A legislação brasileira 
até pouco tempo previa como contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime).

MATEMÁTICA
9. Em relação ao sistema de equações lineares 

2.x+3.y=4
2.x+a.y=4

onde x e y denotam as variáveis, é correto afirmar que 

A. possui infinitas soluções qualquer que seja o valor de a .

B. só tem solução se a=3 .

C. é impossível se a≠3 .
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D. nunca é impossível.

E. tem solução única qualquer que seja a .

10.  O  valor  de  k para  que  as  retas  2xky=3 e x y=1 sejam,  respectivamente,  paralelas  e 
perpendiculares é

A. -3/2 e 1.

B. -1 e 1.
C. 1 e -1.
D. -2 e 2.
E. 2 e -2.

11. Um crime foi cometido por somente uma pessoa dentre um grupo de cinco suspeitos: Arnaldo, Carlos, 
Elvis, João e Tadeu. Perguntados sobre quem era o culpado, cada um deles respondeu:

Arnaldo: “Sou inocente”.
Carlos: “Elvis é o culpado”.
Elvis: “Tadeu é o culpado”.
João: “Arnaldo disse a verdade”.
Tadeu: “Carlos mentiu”.

Sabendo-se que apenas um dos suspeitos mentiu e que todos os outros disseram a verdade, pode-se concluir 
que o culpado é

A. Arnaldo.

B. Carlos.

C. Elvis.

D. João.

E. Tadeu.

12. Se um segmento tem extremidades nos pontos médios de dois lados de um triângulo qualquer, então é 
correto afirmar que este segmento

A. é paralelo ao terceiro lado e tem metade da medida do terceiro lado.

B. é paralelo ao terceiro lado mas não tem necessariamente a metade da medida do terceiro lado.

C. não é paralelo ao terceiro lado mas tem metade da medida do terceiro lado.

D. não é paralelo ao terceiro lado e não tem necessariamente a metade da medida do terceiro lado.

E. é paralelo ao terceiro lado e tem um quarto da medida do terceiro lado.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. O Internet Explorer, o Google Chrome e o Mozilla Firefox são exemplos de

A. navegadores de Internet, todos de propriedade da Mozilla.

B. serviços de correio eletrônico, todos de propriedade da Google.

C. navegadores de Internet, todos da propriedade da Microsoft.

D. navegadores de Internet, sendo o último deles de código aberto.

E. serviços de correio eletrônico gratuitos.

14. Em qual dos dispositivos abaixo listados tem acesso aos dados feito somente de forma sequencial?



A. cd rom.

B. fita magnética.

C. zip drive.

D. dvd rom.

E. Pendrive.

15.  São  ferramentas  de  busca  na  internet  (considere  somente  a  alternativa  onde TODOS os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. chrome, bind, yahoo.

B. celebra, gind, dataminer.

C. google, bing, yahoo.

D. chromium, dataminer, ys.

E. celebra, bind, google.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL
16. Os tecidos mineralizados possuem durezas diferentes e pode-se afirmar que

A. o esmalte dentário é mais duro que a dentina.

B. a dentina é menos dura que o osso alveolar.

C. a dentina é tão dura quanto o osso alveolar. 

D. a dentina é tão dura quanto o esmalte dentário.

E. o esmalte dentário é menos duro que o osso alveolar.

17. Quanto às características da dentição decídua. Assinale a alternativa INCORRETA.

A. Os dentes decíduos são menos calcificados que o dentes permanentes.

B. O segundo molar decíduo é maior que o primeiro molar decíduo.

C. A dentição decídua é composta por vinte dentes.

D. A cor dos dentes decíduos é mais branca ou leitosa, em comparação aos dentes permanentes.

E. O primeiro molar decíduo inferior geralmente apresenta três raízes.

18. O dente permanente que geralmente apresenta duas raízes longas e cinco cúspides é o

A. primeiro pré-molar inferior.

B. primeiro molar superior.

C. primeiro molar inferior.

D. segundo molar superior.

E. segundo molar inferior.

19. Sobre os métodos de esterilização, pode-se afirmar que

A. a autoclave a 121° C por 5 minutos, é o meio mais prático e eficaz.

B. a esterilização por autoclave se faz pela ação do calor seco.

C. o calor seco a 170° C por duas horas é o meio empregado com o uso de autoclaves.

D. a autoclave, com temperatura de 121° C por 30 minutos, emprega o calor úmido e é o meio mais 
indicado para esterilização de instrumentos odontológicos.



E. a estufa, com temperatura de 180° C por 1 hora, emprega calor seco e é o meio mais indicado para 
esterilização de instrumentos odontológicos.

20. Sobre o controle de infecção cruzada na odontologia, assinale a alternativa correta.

A. Os antissépticos atuam sobre os superfícies não vivas.

B. Os desinfetantes atuam sobre superfícies vivas.

C. A assepsia tem o objetivo de promover a contaminação de superfícies vivas.

D. A antissepsia das mãos é um importante meio para a prevenção de infecções.

E. Antes de procedimentos cirúrgicos, o paciente deve realizar antissepsia através de bochecho com 
solução aquosa de álcool 70%.

21. Os principais microrganismos responsáveis pela cárie dentária são:

A. Estreptococos do grupo mutans e lactobacilos.

B. Actinomyces do grupo viscosus e lactobacilos.

C. Estreptococos do grupo sanguis. 

D. Estreptococos do grupo mitis e lactobacilos.

E. Actinomyces do grupo naeslundii.

22. A técnica de escovação dentária em que as cerdas da escova são colocadas dentro do sulco gengival, 
com uma angulação de 45° em relação ao longo eixo do dente é a de

A. Lee.

B. Charters. 

C. Bass.  

D. Fones.

E. Stillman.

23. A escova dentária ideal para uma criança deve apresentar

A. cabeça pequena, com cerdas duras de extremidade bulbosa.   

B. cabeça média, com cerdas macias de extremidade cortada.

C. cabeça pequena, com cerdas macias de extremidade arredondada.

D. cabeça grande, com cerdas macias de extremidade arredondada.

E. cabeça pequena, com cerdas macias de extremidade cortada.

24. Os índices de cárie dentária mais utilizados nos levantamentos epidemiológicos e que consideram a 
unidade "dente" são:

A. CPO-S ou ceo-s.

B. CPO-V ou índice de sangramento.

C. CPO-D ou ceo-d.

D. PHP ou PDP.

E. CEI-D ou CEO-D.

25.  A substância química utilizada para redução de placa dentária e que pode, como efeitos colaterais, 
ocasionar a formação de pigmentação dentária extrínseca amarelo-castanhada e interferir na gustação, é



A. clorexidina. 

B. fucsina. 

C. amoxicilina.  

D. flúor. 

E. metronidazol. 

26. O principal fator etiológico da gengivite é:

A. Cálculo dental supragengival. 

B. Placa dental.

C. Película adquirida.

D. Restauração com excesso.

E. Cálculo dental subgengival.

27. Para educação em saúde bucal, as substâncias evidenciadoras de placa dentária mais utilizadas são:

A. Nifedipina e listerine.

B. Clorexidina e iodo.

C. Fucsina e fluoreto de sódio.

D. Eritrosina e fucsina.

E. Fluoreto de sódio e  fucsina.

28.  Os  dentifrícios  são grandes  aliados  na  prevenção da cárie  dentária  e  possuem,  em sua fórmula,  o 
seguinte componente:

A. Abrasivos, para aumentar a resistência do esmalte dentário.

B. Clorexidina, para aumentar a quantidade de placa dentária.

C. Flúor, para desmineralizar o esmalte dentário.

D. Flúor, por ser efetivo na prevenção da cárie.

E. Abrasivos, porque causam fluorose dental.

29. Sobre o processamento dos filmes radiográficos em Odontologia, pode-se afirmar que

A. a fixação antecede a revelação e o banho intermediário, sendo realizados ao abrigo da luz, exceto de 
luz de segurança.

B. a fixação deve ser realizada sem prévia lavagem em água corrente, na câmara escura.

C. deve-se realizar a lavagem em água corrente antes da revelação e, após, a fixação, na câmara escura.

D. deve-se realizar a revelação, seguida do banho intermediário e da fixação, efetuados em local ao 
abrigo da luz, exceto da luz de segurança.

E. deve-ser realizar a revelação após fixação, em câmara portátil de acrílico.

30. Para a realização de tomadas radiográficas, o operador, durante o tempo de produção de raios X, deve 
agir do seguinte modo:

A. Segurar o filme na boca do paciente para diminuir o risco de movimentação do filme.

B. Permanecer atrás de barreiras de chumbo.

C. Ficar na direção das fontes de radiações secundárias.



D. Ficar ao lado do paciente para transmitir segurança.

E. Ficar atrás de parede de madeira.

31. A técnica radiográfica mais utilizada para a detecção de cárie secundária é:

A. Panorâmica. 

B. Telerradiografia. 

C. Periapical. 

D. Oclusal. 

E. Interproximal ou bitewing.

32. A instalação da matriz para realizar restaurações classe II de amálgama é importante por

A. ser rígida e dispensar o emprego de cunhas de madeira.

B. promover isolamento absoluto da saliva.

C. impedir o restabelecimento do contato proximal.

D. possibilitar a obtenção de um contorno anatômico proximal apropriado.

E. permitir o correto contato oclusal da restauração.

33. As técnicas restauradoras são diferentes, dependendo do tipo de cavidade e do material restaurador a ser 
utililizado. Sendo assim, os procedimentos de condicionamento ácido do esmalte, seleção e estabilização da 
matriz são indispensáveis para as restaurações do tipo:                       

A. Classe I  de amálgama.

B. Classe I de cimento de ionômero de vidro.

C. Classe III de resina composta. 

D. Classe IV de amálgama.

E. Classe V de resina composta.

34. A concentração ideal de flúor para fluoretação da água de abastecimento público é:

A. 1 a 2 ppm.  

B. 1 a 15 ppm. 

C. 0,1 a 0,2 ppm.

D. 0,7 a 1,2 ppm.

E. 0,5 a 2 ppm.

35. Entre as afirmações a seguir, assinale a INCORRETA.

A. A frequência do consumo de açúcar é mais importante que a quantidade de açúcar ingerida em uma 
única vez.

B. A cárie é uma doença infecciosa, transmissível e de causa multifatorial.

C. O consumo de açúcar interfere no risco de cárie.

D. O uso de mamadeira aumenta o risco à cárie dos bebês.

E. O leite materno não colabora na formação da cárie dental.

36. Em relação ao uso do flúor na prevenção da cárie dentária, assinale a alternativa correta.



A. Os bochechos com fluoreto de sódio a 0,05% atuam na prevenção de cárie dentária e são indicados 
para uso diário.

B. O bochecho de fluoreto  de  sódio  a 0,2% é indicado  para  uso semanal  nos  programas para  pré-
escolares.

C. A aplicação tópica  de  flúor  fosfato  acidulado  a  1,23% deve ser  realizada  pelo  próprio  paciente, 
semestralmente.

D. O uso de dentifrícios fluoretados é contra-indicado nos pacientes com alta atividade de cárie.

E. A fluoretação da água de abastecimento tem elevado poder preventivo e universalidade, isto é, pode 
ser consumido por todas as pessoas, independente da faixa etária, mas tem um alto custo. 

37.  Em  relação  ao  Programa  de  Agentes  Comunitários  de  Saúde  -  PACS,  assinale  a  alternativa 
INCORRETA em relação às atribuições básicas do Agente Comunitário de Saúde:

A. Realização do cadastramento das famílias.

B. Verificar o perfil sócio econômico da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área 
de abrangência, na realização do levantamento das condições de saneamento básico e realização do 
mapeamento da sua área de abrangência.

C. Realização da programação das visitas domiciliares, elevando a sua freqüência nos domicílios que 
apresentam situações que requeiram atenção especial.

D. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos.

E. Realização de remoção de indutos, placas e cálculo supragengival, auxiliando o cirurgião-dentista.

38. Em relação à Estratégia de Saúde da Família e a equipe de saúde bucal, pode-se afirmar que

A. a equipe de saúde bucal – modalidade I é composta por 1 cirurgião-dentista  e 1 agente comunitário 
de saúde.

B. a equipe de saúde bucal – modalidade II é composta por 1 cirurgião-dentista, 1 agente comunitário de 
saúde  e 1 auxiliar de consultório dentário.

C. a equipe de saúde bucal – modalidade II é composta por 1 cirurgião-dentista, 1 técnico em higiene 
dental e 1 auxiliar de consultório dentário.

D. a equipe de saúde bucal – modalidade II é composta por 1 cirurgião-dentista, 1 técnico em higiene 
dental e 1 agente comunitário de saúde.

E. a equipe de saúde bucal – modalidade I é composta por 1 cirurgião-dentista  e 1 técnico em higiene 
dental.

39.  Sobre  as  atribuições  específicas  do  técnico  em higiene  dental  na  Estratégia  de  Saúde  da  Família, 
assinale a INCORRETA.

A. Sob a supervisão do cirurgião-dentista, realizar procedimentos preventivos, individuais ou coletivos, 
nos  usuários  para  o  atendimento  clínico,  como escovação supervisionada,  evidenciação de placa 
bacteriana, aplicação tópica de flúor, selantes,  raspagem, alisamento e polimento, bochechos  com 
flúor, entre outros.

B. Realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras, sob supervisão do cirurgião-dentista.

C. Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos.

D. Encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos a outros níveis de 
assistência, assegurando seu acompanhamento.

E. Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à 
saúde bucal.

40. É de competência do técnico em higiene dental



A. realizar um preparo cavitário.

B. esculpir restaurações de amálgama.

C. suturar feridas intrabucais.

D. realizar a remoção de cálculo subgengival.

E. realizar a tomada de radiografias intraorais.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Observações
1.  CADERNO DE PROVAS: Este  caderno contém a prova de  TÉCNICO EM RADIOLOGIA que é 
constituída  de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos 
Gerais, Matemática, Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
Assine Época e receba a exclusiva coleção Globo Repórter “Saúde e Nutrição”.

Época traz para você os fatos e assuntos mais importantes da política, economia, comportamento, saúde e 
cultura. Assine agora e receba 3 DVDs exclusivos com 9 programas sobre medicina, dieta e corpo humano. 
Ligue já e assine: São Paulo (11) 3362-2000 – Demais localidades 4003-9393. Horário de atendimento de 
segunda à sexta-feira das 8h às 21h e aos sábados das 8h às 15h. Ou acesse: www.assineglobo.com.br.  

Revista Galileu, dezembro de 2009, n° 221, Editora Globo, p. 92.

1. Considerando o anúncio transcrito acima, NÃO se pode afirmar que

A. o leitor pode deduzir, mesmo sem conhecer a Época, que o anúncio se refere a uma outra revista da 
mesma editora da Galileu.

B. o anúncio busca convencer o leitor da Galileu que a assinatura da Época é vantajosa para aquele que 
se tornar seu assinante.

C. a assinatura da Época, desde que fosse feita na época do anúncio, faria com que o leitor recebesse uma 
coleção de DVDs sobre saúde e nutrição.

D. os programas sobre medicina, dieta e corpo humano foram produzidos pelo Globo Repórter e estão 
gravados nos DVDs que são anunciados como brinde.

E. ele se dirige ao leitor de forma respeitosa, amigável e democrática, não dando nenhuma ordem e nem 
buscando impor comportamento algum.

2. Sobre o texto acima, é correto afirmar que

A. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a  Época, seria aquela produzida pela revista e que é 
intitulada Globo Repórter.

B. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a  Época, seria aquela produzida pela revista “Saúde e 
Nutrição” que traz assuntos como política, economia, comportamento e saúde. 

C. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a  Época, seria aquela produzida pelo programa Globo 
Repórter e que é intitulada “Saúde e Nutrição”.

D. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a Época, é composta por 3 DVDs com 9 programas sobre 
política e economia, dentre outros assuntos. 

E. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a Época, é composta por 9 DVDs contendo 3 programas 
sobre medicina, dieta e corpo humano. 

3. Considerando o texto apresentado anteriormente, é possível afirmar que

A. exclusiva é um elemento qualificativo que se refere à coleção “Saúde e Nutrição” e permite inferir que 
ela pode ser encontrada em qualquer banca de jornais.

B. exclusivos é um recurso adjetivador de DVDs e permite que o leitor deduza que apenas ele, e nenhuma 
outra pessoa, terá acesso à coleção prometida.

C. mais  importantes permite  deduzir  que  os  fatos  e  os  assuntos  menos  relevantes  que  não  são 
contemplados pelas outras revistas são divulgados pela Época.

D.  as flexões verbais assine,  ligue e acesse são recursos que se dirigem diretamente ao leitor do texto, 
buscando impor determinados comportamentos. 

E. você é um pronome pessoal que mostra que o autor do texto se dirige de uma forma pouca gentil ao 
leitor, tratando-o de um modo mais informal do que devia. 

4. Sobre o texto acima, pode-se afirmar que

A. apenas o leitor que receber a coleção “Saúde e Nutrição” poderá assinar a revista Época.



B. apenas o leitor que não assinar a revista Época poderá receber a coleção “Saúde e Nutrição”.

C. apenas o leitor que não receber a coleção “Saúde e Nutrição” poderá assinar a revista Época.

D. apenas o leitor que assinar a revista Época não poderá receber a coleção “Saúde e Nutrição”.

E. assine e receba (primeira linha) são dependentes entre si e possuem implicação de sentido.

5. Considerando o texto acima, é correto afirmar que

A. todos os conectivos  e utilizados possuem a mesma carga de sentido, ou seja, eles aparecem como 
elementos que adicionam porções textuais entre si, em todas as ocasiões.

B. demais leva a concluir que leitores de cidades que não sejam São Paulo devem ligar, se quiserem 
assinar Época, para o telefone (11) 3362-2000.

C. ou permite que o leitor entenda que, dentre duas opções, ele deve escolher uma apenas: ou assinar a 
Época por telefone, ou fazê-lo por meio do site indicado.

D. já impõe que o leitor entenda que, se ele quiser receber os DVDs prometidos, não precisa ter pressa 
para ligar e efetuar a assinatura.

E. agora faz pressupor que, se o leitor  deixar para assinar a revista  anunciada num momento futuro 
qualquer, ainda assim receberá a coleção prometida.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é correto afirmar que

A. a Constituição Federal de 1988 determinou que o Estado deve garantir saúde a toda a população. 
Para tanto, criou o Sistema Único de Saúde. Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica 
da Saúde, que detalha o funcionamento do Sistema. Portanto, o SUS resultou de um processo de 
lutas, mobilização, participação e esforços desenvolvidos por um grande número de pessoas.

B. o  SUS  deve  atender  apenas  a  população  mais  carente,  de  acordo  com  suas  necessidades, 
independentemente  de  que a  pessoa  pague ou não Previdência  Social  e  deve estabelecer  preços 
adequados e justos aos pacientes atendidos pelo Sistema.

C. a realização das políticas públicas da saúde no Brasil consiste apenas  na ação assistencialista e de 
campanhas preventivas.  Por  esta  razão o governo não realiza  pesquisa  na  área.  Neste  sentido  a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, é uma instituição de 
maior ação de assistência e prevenção à saúde pública no Brasil. 

D. a doação de órgãos no Brasil é regulamentada por leis próprias (Nº 9.434 de 04/02/1997 e Nº 10.211 
de 23/03/2001) que prevêem a doação de órgãos de doador vivo, familiar até 4º grau de parentesco, 
mais freqüentemente de rim, pois é um órgão duplo e não traz prejuízo para o doador; e a doação de 
órgãos ou tecidos de doador falecido, que é determinada pela vontade dos familiares até 2º grau de 
parentesco,  mediante  um  termo  de  autorização  da  doação.  A  importância  da  divulgação  e 
conhecimento da intenção das pessoas por parte de seus familiares em relação à doação de órgãos é 
fundamental no momento da autorização de uma doação.

E. o Sistema Único de Saúde é uma iniciativa do governo Federal e compete apenas a esfera federal a 
manutenção da estrutura  de saúde,  sendo que os  Estados e Municípios  apenas participam como 
colaboradores, cabendo a  responsabilidade de ação e fiscalização apenas e exclusiva à União.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que

A. a região de Arapoti vivenciou momentos significativos da sua economia, destacando-se no processo 
histórico a produção de café e da madeira, contou com a presença nas primeiras décadas do século 
passado com a presença de imigrantes espanhóis e poloneses.

B. a fundação da Cooperativa Agro-Industrial (Capal), a partir de 1960 possibilitou que o município se 
transforma-se em um pólo de alta tecnologia em agricultura e pecuária com destaque para a produção 
de soja, milho, trigo, suínos, frangos e gado.

C. na trajetória histórica do Estado do Paraná, antes de tornar-se uma Unidade da Federação, o território 
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do Paraná fez parte da Província de São Paulo, da qual se desmembrou apenas em 1853, época em 
que a produção de café começou a ganhar destaque e atraiu migrantes das províncias do Sul, do 
Sudoeste e do Nordeste do país.

D. o período regencial do Brasil está localizando entre o primeiro reinado e o segundo reinado, sendo 
que a regência registrou-se numa fase política que durou 9 anos e foi composta inicialmente por uma 
regência trina e com o ato adicional de 1834 foi definida como regência una. O período regencial 
caracterizou-se  como sendo  um período  de  muitas  revoltas,  entre  elas  destacam-se  a  revolução 
Farroupilha, Cabanagem, Sabinada, Balaiada e outras.

E. o  período  colonial  do  Brasil  é  caracterizo  por  várias  fases  políticas  uma  delas  que  marcou 
profundamente  a  história  do  país  foi  o  período  militar.  A ditadura  pôs  em prática  vários  Atos 
Institucionais, culminando com o  AI-5,  a suspensão da  Constituição, a dissolução do  Congresso 
Brasileiro, a supressão de liberdades individuais e a criação de um código de processo penal militar 
que permitiu que o  Exército brasileiro e a  polícia militar do Brasil pudesse prender e encarcerar 
pessoas consideradas "suspeitas", além de qualquer revisão judicial. O regime militar durou até a 
eleição de um civil, Tancredo Neves.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que

A. a lei 11.340, também conhecida como lei “Maria da Penha” alterou o  Código Penal Brasileiro e 
possibilitou que agressores de mulheres no âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante 
ou tenham sua prisão preventiva decretada, estes agressores também não poderão mais ser punidos 
com penas alternativas. A legislação também aumentou o tempo máximo de detenção previsto de um 
para  três  anos,  a  lei  ainda  prevê  medidas  que  vão  desde  a  saída  do  agressor  do  domicílio  e  a 
proibição de sua aproximação da mulher agredida e filhos.

B. segundo o Estatudo do Idoso quem discriminar o idoso, impedindo ou dificultando seu acesso a 
operações bancárias, aos meios de transporte ou a qualquer outro meio de exercer sua cidadania pode 
ser condenado e a pena varia de seis meses a um ano de reclusão, além de multa. As Famílias que 
abandonam o idoso em hospitais e casas de saúde, sem dar respaldo para suas necessidades básicas, 
podem ser condenadas a penas de seis meses a três anos de detenção e multa. 

C. o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura a todas as crianças e adolescentes as oportunidades 
e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições  de  liberdade  e  de  dignidade.  Considera-se  criança  a  pessoa  até  doze  anos  de  idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

D. segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) é dever dos pais ou responsáveis efetuar a 
matrícula dos menores, a partir dos sete anos de idade, no ensino fundamental. Sendo que os pais 
podem optar entre o ensino público e o ensino privado. Em relação ao ensino privado, não compete 
ao Estado definir condições uma vez que a iniciativa privada não precisa cumprir as normas gerais 
da educação nacional e do respectivo sistema de Ensino. As escolas privadas são autônomas e por 
isso não necessitam de autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

E. no Brasil a prática do racismo é considerada crime sujeito a pena de prisão. A legislação brasileira 
até pouco tempo previa como contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime).

MATEMÁTICA
9. Em relação ao sistema de equações lineares 

2.x+3.y=4
2.x+a.y=4

onde x e y denotam as variáveis, é correto afirmar que 

A. possui infinitas soluções qualquer que seja o valor de a .

B. só tem solução se a=3 .

C. é impossível se a≠3 .
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D. nunca é impossível.

E. tem solução única qualquer que seja a .

10.  O  valor  de  k para  que  as  retas  2xky=3 e x y=1 sejam,  respectivamente,  paralelas  e 
perpendiculares é

A. -3/2 e 1.

B. -1 e 1.
C. 1 e -1.
D. -2 e 2.
E. 2 e -2.

11. Um crime foi cometido por somente uma pessoa dentre um grupo de cinco suspeitos: Arnaldo, Carlos, 
Elvis, João e Tadeu. Perguntados sobre quem era o culpado, cada um deles respondeu:

Arnaldo: “Sou inocente”.
Carlos: “Elvis é o culpado”.
Elvis: “Tadeu é o culpado”.
João: “Arnaldo disse a verdade”.
Tadeu: “Carlos mentiu”.

Sabendo-se que apenas um dos suspeitos mentiu e que todos os outros disseram a verdade, pode-se concluir 
que o culpado é

A. Arnaldo.

B. Carlos.

C. Elvis.

D. João.

E. Tadeu.

12. Se um segmento tem extremidades nos pontos médios de dois lados de um triângulo qualquer, então é 
correto afirmar que este segmento

A. é paralelo ao terceiro lado e tem metade da medida do terceiro lado.

B. é paralelo ao terceiro lado mas não tem necessariamente a metade da medida do terceiro lado.

C. não é paralelo ao terceiro lado mas tem metade da medida do terceiro lado.

D. não é paralelo ao terceiro lado e não tem necessariamente a metade da medida do terceiro lado.

E. é paralelo ao terceiro lado e tem um quarto da medida do terceiro lado.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. O Internet Explorer, o Google Chrome e o Mozilla Firefox são exemplos de

A. navegadores de Internet, todos de propriedade da Mozilla.

B. serviços de correio eletrônico, todos de propriedade da Google.

C. navegadores de Internet, todos da propriedade da Microsoft.

D. navegadores de Internet, sendo o último deles de código aberto.

E. serviços de correio eletrônico gratuitos.

14. Em qual dos dispositivos abaixo listados tem acesso aos dados feito somente de forma sequencial?



A. cd rom.

B. fita magnética.

C. zip drive.

D. dvd rom.

E. Pendrive.

15.  São  ferramentas  de  busca  na  internet  (considere  somente  a  alternativa  onde TODOS os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. chrome, bind, yahoo.

B. celebra, gind, dataminer.

C. google, bing, yahoo.

D. chromium, dataminer, ys.

E. celebra, bind, google.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:TÉCNICO DE RADIOLOGIA
16. Como se classificam os efeitos biológicos da Radiação?

A. Precoces e Tardios.

B. Agudos e Crônicos.

C. Determinísticos e Estocásticos.

D. Determinísticos e Pré-natais.

E. Diretos e Indiretos.

17. A intensidade do feixe de Raios-X depende dos seguintes fatores, EXCETO,

A. tipo de gerador (monofásico, trifásico ou alta frequência): alteram a amplitude do espectro.

B. material do ânodo: não alteram a amplitude do espectro e posição do espectro característico.

C. corrente do Tubo (mA): aumenta a quantidade de fótons gerados por segundo. 

D. tensão elétrica do tubo (kV): aumenta a energia e a quantidade dos fótons.

E. tempo de exposição (s): aumenta o tempo de aplicação de alta tensão no tubo. 

18. São atribuídos ao Efeito Anódico, EXCETO,

A. é resultado da angulação do alvo,

B. o melhor exemplo do Efeito Anódico é observado em radiografias de tórax em crianças,

C. interação dos elétrons se dar a diferentes profundidades do alvo,

D. a intensidade do feixe de raios X não é uniforme em sua secção transversal,

E. é resultado da absorção dos fótons pelo próprio alvo.

19. Em relação às grades e seus benefícios, podemos afirmar que

A. é um método pouco comum de minimizar os raios x desviados do seu caminho original,

B. é uma placa com uma série de faixas sem espaçamento entre elas,

C. coloca-se diretamente na frente do sistema receptor de imagem,

D. diminui a dose de radiação emitida pelo sistema, 



E. a grade utilizada da mamografia é a mesma da radiologia convencional.

20. A placa  detectora,  também denominada de placa  acumuladora  fluorescente,  utilizada  dentro  de  um 
chassis, na radiologia digital é composta pelo seguinte material:

A. Fotodiodos de sílica.

B. Monodiodos de carbono.

C. Fotodiodos de benzeno.

D. Triiodatos de carbonos pesados.

E. Fotodiodos de fósforo. 

21. São incidências básicas na radiografia de crânio, EXCETO,

A. AP Axial (Towne).

B. Perfil.

C. PA Axial a 15° (Caldwell).

D. PA a 0°.

E. PA Axial (Método de Lucke).

22.  Qual  é  a  angulação  na  incidência  axiolateral  oblíqua  nas  radiografias  da  articulação  têmporo-
mandibular?

A. 0°.

B. 5°.

C. 10°.

D. 15°.

E. 18°.

23. A incidência radiológica em perfil  denominada “do nadador” se refere a qual segmento radiológico 
estudado?

A. Coluna Cervical Alta.

B. Coluna Cervico-torácica.

C. Coluna Dorso-lombar.

D. Coluna Lombo-sacra.

E. Bacia.

24. Em um estudo radiológico de tórax, no qual foi observado baixo contraste, utilizando uma regra geral, 
qual a porcentagem do aumento do kV aumentará a densidade do filme semelhante ao aumento ao dobro do 
mAs?

A. 5 %.

B. 7 %.

C. 10 %.

D. 13 %.

E. 15 %.



25. A incidência radiológica da bacia em “perna de rã” é realizada com

A. tornozelos fletidos.

B. pernas cruzadas.

C. abdução de ambos os fêmures em 40°-45°.

D. adução de ambos os fêmures em 40°-45°.

E. quadril lateralizado.

26. Para melhor avaliar a fossa intercondilar do joelho, a melhor incidência é:

A. Ântero-posterior.

B. Perfil verdadeiro.

C. Oblíqua.

D. Axial Ântero-posterior.

E. Antero-posterior com carga.

27. São incidências básicas na mamografia:

A. AP e Perfil.

B. Perfil e Craniocaudal.

C. Craniocaudal e AP

D. Médio-lateral Oblíqua e PA.

E. Craniocaudal e Médio-lateral Oblíqua 

28. O método de Eklund é realizado em mamografia:

A. Em pacientes no pós-operatório de retirada de mama.

B. Em pacientes com implantes mamários.

C. Em pacientes com verrugas próximas ao mamilo.

D. Em pacientes com câncer de mama.

E. Em pacientes com mamas volumosas.

29. Qual é a melhor fase do ciclo menstrual para a realização da histerossalpingografia?

A. De 1 a 7 dias após o início da menstruação.

B. De 7 a 10 dias após o início da menstruação.

C. 10 a 14 dias após o início da menstruação.

D. 14 a 21 dias após o início da menstruação.

E. Em pacientes com gestação inicial.

30. Quais ossos do carpo abaixo não tem articulação com o Rádio?

A. Hamato e Semilunar.

B. Capitato e Semilunar.

C. Trapézio e Escafóide.

D. Capitato e Escafóide.



E. Capitato e Trapezóide.

31. Os coeficientes de atenuação da Tomografia Computadorizada são chamados de

A. unidades Thomas.

B. unidades Miligray.

C. unidades Hounsfield.

D. unidades Kavakama.

E. unidades Greulich-Pyle.

32. Quais são os segmentos avaliados na Escanometria pelo Método de Juan Farill?

A. Braço, antebraço e mão unilateralmente.

B. Fêmur, joelho e tornozelo bilateralmente.

C. Fêmur, joelho e tornozelo à direita

D. Fêmur, joelho e tornozelo à esquerda.

E. Fêmur, joelho, tornozelo e calcâneo bilateralmente.

33. Gestante com trauma de tórax. Qual a técnica radiológica mais adequada?

A. Kv alto e MaS alto.

B. Kv baixo e MaS baixo.

C. Kv alto e MaS baixo

D. Técnica igual coluna lombar normal.

E. Técnica igual seios da face.

34. Um recém nascido na incubadora: qual o principal cuidado para realização do exame de Tomografia 
Computadorizada de Crânio?

A. Retirar da incubadora.

B. Aumentar a temperatura da incubadora.

C. Controle do Kv.

D. Redução do Mas.

E. Controle da temperatura da sala.

35. Assinale a alternativa correta em relação ao paciente politraumatizado com solicitação de Tomografia de 
Abdômen. 

A. Sempre fazer crânio e cervical primeiro.

B. Fazer duas fases no crânio.

C. Fazer sem contraste.

D. Fazer com contraste, se não houver contra indicação clinica.

E. Usar somente contraste não iônico.

36. Considerando os efeitos biológicos da radiação, o sistema mais sensível à radiação é:

A. Gastrointestinal.

B. Nervoso.



C. Muscular.

D. Hematopoiético.

E. Ósseo.

37. Os princípios ALARA estão relacionados a:

A. Controle de qualidade de materiais.

B. Princípios de proteção radiológica.

C. Técnica empregada em Tomografia de Crânio.

D. Materiais utilizados na construção de salas radiológicas.

E. Normas da vigilância sanitária.

38. No estudo radiológico do transito intestinal qual o último segmento a ser estudado?

A. Terceira porção do duodeno.

B. Segunda porção do ileum.

C. Válvula íleo cecal.

D. Cólon transverso.

E. Ampola retal.

39.  Na Ressonância  Magnética  de  crânio  em T2,  observa-se  as  seguintes  estruturas  encefálicas  com a 
intensidade dos sinais e suas respectivas cores: Assinale a alternativa INCORRETA.

A. Líquor – Hiperintenso – Branco.

B. Substância Cinzenta – Cinza-claro.

C. Substância Branca – Cinza-escuro.

D. Gordura – Hiperintenso.

E. Tábuas Interna e Externa – Ausência de Sinal – Branco.

40. O exame de Ressonância Magnética é contra-indicado absolutamente em pacientes

A. gestantes.

B. politraumatizados Graves

C. portadores de Artrodese Lombar.

D. portadores de Prótese de Quadril.

E. portadores de Marcapasso Cardíaco. 



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 6 MICROÁREA 5

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
ÁREA 6 – MICROÁREA 5 que é constituída de seis matérias, apresentadas na seguinte ordem:  Língua 
Portuguesa,  Conhecimentos  Gerais,  Matemática,  Noções  Básicas  de  Informática  e  Conhecimentos 
Específicos. As matérias possuem, respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem 
cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste 
caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O VEADO E A MOITA

Perseguido por caçadores, um pobre veado escondeu-se bem quietinho dentro de cerrada moita. O 
abrigo era seguro, tanto que por ele passaram os cães sem perceberem coisa nenhuma. Salvou-se o veado, 
mas,  ingrato  e  imprudente,  logo  que  ouviu  latir  ao  longe  o  perigo,  esqueceu  o  benefício  e  pastou  a 
benfeitora  –  comeu  toda  a  folhagem que  tão  bem o  escondera.  Fez  e  pagou.  Dias  depois,  voltaram 
novamente os caçadores. O veado correu à procura da moita – mas a pobre moita, sem folhas, reduzida a 
varas,  não  pôde  mais  escondê-lo  e  o  triste  animalzinho  acabou  estraçalhado  pelos  dentes  dos  cães 
impiedosos. 

MORAL: Quando a cabeça não pensa, o corpo padece.

1. Considerando o texto acima, NÃO se pode afirmar que

A. é uma fábula, pois ele se vale de personagens animais e possui lição de moral.

B. é um texto narrativo, pois contém um conjunto de episódios em seqüência temporal.

C. possui um conjunto de ações que envolvem um veado, uma moita e caçadores.

D. tem um começo, um meio e um fim colocados em seqüência lógica e cronológica.

E. o personagem principal do enredo é a moita que abrigou o veado e foi comida por ele.

2. Sobre o texto acima, é correto afirmar que

A. apenas o veado é importante para que o autor da fábula construa a lição que pretende.

B. apenas os caçadores são importantes para que o autor da fábula construa a lição que pretende.

C. apenas a moita é importante para que o autor da fábula construa a lição que pretende.

D. o veado, a moita  e os caçadores são importantes para o autor construir a lição que pretende.

E. o veado, a moita e os caçadores não são importantes para a construção da fábula.

3. Considerando o texto acima, é INCORRETO afirmar que

A. o veado procurou uma moita cerrada para se esconder, porque ela podia lhe servir de abrigo. 

B. uma moita cerrada pode servir de abrigo para um animal, desde que ele fique quietinho nela. 

C. o autor cometeu um equívoco ao usar os cães, pois todos sabem que eles são animais dóceis.

D. o veado foi morto pelos cães por ter destruído a moita cerrada em que tinha se escondido.

E. a ingratidão e a imprudência do veado se devem ao fato de ele pastar a moita benfeitora. 

4. Sobre as expressões destacadas abaixo, NÃO se pode afirmar que

A. o abrigo é uma expressão do texto que deve ser relacionada a cerrada moita. 

B. a benfeitora é um recurso textual que deve ser entendido como cerrada moita.

C. o benefício deve ser entendido como a salvação e a proteção do veado pela moita.

D. o veado é chamado de triste animalzinho, porque foi estraçalhado pelos cães impiedosos.

E. o perigo é uma expressão que o leitor deve relacionar apenas a caçadores e não a cães.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é possível afirmar que

A. bem, de bem quietinho, é um termo que poderia ser substituído por pouco ou um pouco.

B. tanto que é um recurso usado no texto para introduzir a prova de que a moita era segura. 

C. dias depois indica que a volta dos caçadores ocorreu antes de o veado devorar a moita.



D. novamente permite saber que os caçadores passaram pelo local pela primeira vez.

E. a expressão ouviu latir ao longe o perigo está mal construída, pois perigo não late.  

CONHECIMENTOS GERAIS
6.Sobre as políticas públicas para a saúde é correto afirmar que

A. no Brasil a saúde é de responsabilidade individual de cada cidadão, sendo que o Estado somente 
deve intervir quando a pessoa demonstrar dificuldades econômicas para bancar a sua própria saúde. 
Nestes casos o Estado atua prestando favor ao cidadão que não tem condições em pagar exames, 
consultas e internamentos na rede privada de saúde.

B. o sistema único de saúde (SUS) foi criado pelo governo militar.

C. em relação à saúde, cabe ao Estado zelar pela vida de cada cidadão, sendo que saneamento básico e 
qualidade da água é dever e compromisso de cada um, o que não necessita a intervenção do Estado.

D. conforme a Constituição Federal a saúde é definida como “direito de todos e dever do Estado”.

E. as políticas públicas da Saúde no Brasil não são necessárias, uma vez que a mortalidade infantil no 
país tem um dos menores índices do mundo.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é correto afirmar que

A.  Arapoti é uma palavra indígena que significa “campos floridos”, ou época das flores.

B. Arapoti significa “campos azuis” devido a paisagem de planícies que visualizam campos imensos ao 
longo do horizonte.

C. por ser uma região cuja colonização registra-se com a presença de muitos descendentes europeus, 
como italianos, alemães, poloneses, ucranianos, não há registros históricos neste Estado da presença 
indígena.

D. a abolição da escravatura deu-se por méritos do governo de Getúlio Vargas, razão pela qual ele é 
chamado de “pai dos pobres”.

E. a história do Brasil pode ser compreendida em quatro períodos políticos: Período Colonial, Período 
Imperial, Período Republicano e, mais recentemente, o Período Monárquico.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é correto afirmar que

A. a  Lei  “Maria  da  Penha”  (Lei  11.340)  decretada  pelo  Congresso  Nacional e  sancionada  pelo 
presidente do Brasil diminuiu o rigor das punições das agressões contra a mulher quando ocorridas 
no âmbito doméstico ou familiar, uma vez que o que ocorre no espaço privado diz respeito apenas ao 
homem e a mulher. 

B. o Estatudo do Idoso prevê que os maiores de 45 anos têm direito ao transporte coletivo público 
gratuito. Antes do estatuto, apenas algumas cidades garantiam esse benefício aos idosos. A carteira 
de identidade é o comprovante exigido.

C. o Estatuto da Criança determina que toda  criança e adolescente têm direito a proteção à vida e à 
saúde,  mediante  a  efetivação  de  políticas  sociais  públicas  que  permitam  o  nascimento  e  o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

D. segundo a lei  da Educação no Brasil  (LDB) a educação é dever apenas do Estado, sendo que a 
família, se quiser, pode optar em não permitir que a criança freqüente a escola. 

E. o  Estado  somente  tem  autoridade  em  definir  diretrizes  para  a  educação  pública.  
A educação privada é de responsabilidade exclusiva das escolas privadas, sendo que o Estado não 
pode intervir nem acompanhar a educação das escolas particulares.

MATEMÁTICA
9.  Para o emplacamento de automóveis,  constituídos  de 3 letras  iniciais  seguidas  de 4 algarismos,  um 
determinado município está autorizado a utilizar somente as letras A, B, C, D e E e os algarismos 5, 6 e 7. 
Nestas condições, o número máximo de automóveis que o município poderá emplacar é

http://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Nacional_do_Brasil
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A. 10000.

B. 10125.

C. 12345.

D. 12500.

E. 15000.

10. Dois Investidores, aqui designados por A e B, resolveram investir, ambos, um capital de R$ 100,00. O 
investidor A aplicou a juros simples de 7% ao mês, durante 3 meses, enquanto que o investidor B aplicou a 
juros compostos de 10% ao mês, durante 2 meses. Em relação ao lucro obtido ao final dos respectivos 
prazos de investimento é correto afirmar que

A. o investidor A obteve R$ 7,00 a mais de lucro que o investidor B. 

B. o investidor A obteve R$ 10,00 a mais de lucro que o investidor B.

C. ambos obtiveram o mesmo rendimento.

D. o investidor B obteve R$ 7,00 a mais de lucro que o investidor A.

E. o investidor B obteve R$ 10,00 a mais de lucro que o investidor A.

11. Para que os pontos 1,3  e 3,−1 pertençam ao gráfico da função dada por f x =axb , 
o valor de b−a deve ser

A. 7.

B. 5.

C. 3.

D. -3.

E. -7.

12. Dado um triângulo retângulo cujos catetos medem, respectivamente, 5cm e 12cm, é correto 
afirmar que sua hipotenusa e sua área medem, respectivamente,
A. 17cm e 30 cm2 .

B. 17cm e 60 cm2 .

C. 13cm e 30 cm2 .

D. 13cm e 60 cm2 .

E. 19cm e 30 cm2 .

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Qual o nome dado ao processo de cópia e armazenamento de informações gravadas do computador, em 
uma pendrive por exemplo, com o objetivo de mantê-las em segurança?

A. Backlog.

B. Background.

C. Backward.

D. Backup.

E. Restore.

14. O conjunto de todas as partes físicas do computador é chamado de 

A. Gabinete.



B. Software.

C. Hardware.

D. Netware.

E. Firmware.

15. O maior benefício de utilizar-se de uma rede de computadores é

A. evitar a entrada de vírus e malwares.

B. impossibilitar o ataque de invasores (hackers e crackers).

C. garantir a execução dos trabalhos individuais, realizados no computador local.

D. o compartilhamento de informações.

E. o aumento da velocidade de gravação nas mídias locais (pendrives, cd roms, etc.).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
16. A Lei 8.069/90 dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente, a qual garante total proteção aos 
mesmos. Com base nesta Lei assinale a alternativa INCORRETA.

A. É assegurado á gestante, através do SUS, o atendimento pré e perinatal.

B. Os  hospitais  são  obrigados  a  fornecer  declaração  de  nascimento,  sendo  facultativo  constar  na 
declaração as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. 

C. A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase do pré-
natal.

D. A falta  ou  a  carência  de  recursos  materiais  não  constitui  motivo  suficiente  para  a  perda  ou  a 
suspensão do pátrio poder.

E. Entende-se  por  família  natural  a  comunidade  formada  pelos  pais  ou  qualquer  deles  e  seus 
descendentes. 

17. Um dos pontos mais fortes do Programa Saúde da Família é a busca ativa, quer dizer ir a casa das 
pessoas para ver de perto a realidade. Frente ao enunciado assinale a alternativa correta.

A. O ACS deve  dar orientações para  garantir uma vida melhor e com saúde para a família.

B. Só devemos visitar as casas onde tem pessoas amigas.

C. Na visita determina-se o que é importante orientar, sendo dispensável planejamento prévio.

D. Enquanto tomamos um café ou até mesmo um chá, fica mais fácil conversar. Se não tiver pronto, 
devemos solicitar que a dona da casa o faça, pois serve para quebrar o gelo.

E. Só devemos preencher o cadastro da família se houver alguém com doença crônica. 

18. Assinale a alternativa correta sobre as orientações indispensáveis sobre o aleitamento materno. 

A. Quando o clima estiver muito quente devemos fornecer água para o bebe tomar, mesmo no primeiro 
mês de vida.

B. A mãe deve ser orientada para fornecer exclusivamente o peito para o seu bebe até os 6 meses de 
idade.

C. Os chás não estão contra indicados desde que não contenham açúcar.

D. O  não  fornecimento  suplementar  de  líquidos  no  verão  entre  as  mamadas  pode  implicar  em 
desidratação.

E. Alimentos sólidos só deverão ser fornecidos á criança após o primeiro ano de vida. 



19. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a competência do ACS nas questões relativas às vacinas.

A. Nas  unidades  de  saúde  são  disponibilizados  além  das  vacinas  para  crianças,  vacinas  para 
adolescentes, adultos jovens, mulheres em idade fértil, profissionais de saúde e idosos.

B. Realizar a busca de faltosos.

C. Verificar na carteira de vacinação se não há aprazamento em atraso.

D. Orientar a população sobre os imunobiológicos disponíveis na unidades de saúde.

E. Administrar vacinas nos períodos de maior movimento e em campanhas.  

20. Há uma consciência crescente em todo o mundo da importância do conhecimento ecológico para a 
preservação da saúde humana. Considerando o meio ambiente como fator de saúde assinale a alternativa 
INCORRETA sobre o que é importante que seja observado.

A. Rios, minas fontes de água, estações de tratamento de água presentes no bairro.

B. Destinação do lixo e do esgoto das residências.

C. A saúde pública deve preocupar-se apenas com questões mais específicas tais como: a água potável e 
o destino adequados dos lixo e do esgotamento sanitário.

D. Acesso a água potável. 

E. Presença de poços e de fossas .

21.  Assinale  a  alternativa  INCORRETA sobre  os  casos  de  hipertensos  e  diabéticos  da  sua  área  de 
abrangência.

A. Devo utilizar a Ficha B-HA para o cadastro e  o acompanhamento mensal dos hipertensos.

B. Os casos suspeitos (referência de hipertensão ou pressão arterial acima dos padrões de normalidade 
ou de diabetes) devem ser encaminhados imediatamente à UBS.

C. Devo utilizar a Ficha B-DIA para o cadastro e o acompanhamento mensal dos diabéticos.

D. Os casos de diabetes gestacional não devem ser cadastrados nessa ficha.

E. As pessoas que  referirem que a pressão arterial está acima dos padrões de normalidade devem ser 
cadastradas como hipertensas, independentemente do diagnóstico médico. 

22. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a atuação do ACS.

A. Conhecer não só os problemas da comunidade, mas  também suas potencialidades de crescer e se 
desenvolver social e economicamente.

B. Gostar de aprender coisas novas.

C. Observar as pessoas, as coisas, os ambientes.

D. Agir com respeito e ética perante a comunidade e os demais profissionais.

E. Todas as famílias e pessoas do seu território devem ser acompanhadas por meio da visita domiciliar 
no máximo uma vez ao mês, possibilitando ações de educação em saúde. Entretanto, sua atuação está 
restrita ao domicílio. 

23. Assinale a alternativa correta sobre o que contém a Portaria 44 de 2002.

A. As pessoas são as responsáveis pela manutenção do seu habitat saudável. 

B. Não compete ao ACS realizar ações de mobilização social, orientar o uso de medidas de proteção 
individual e coletiva, bem como medidas  de manejo ambiental. 

C. É responsabilidade da população evitar a disseminação da malária e da dengue.

D. Há a  necessidade  da  inclusão  das  ações  de  Epidemiologia e  Controle  de  Doenças  na  gestão  da 



Atenção Básica de Saúde; e que é importante o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde no 
controle destas doenças.

E. Que depende exclusivamente da mobilização social implementar e conferir sustentabilidade às ações 
de prevenção e de controle da malária e da dengue.

24. O Ministério da Saúde do Brasil, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) promoveu uma ampla 
campanha de vacinação contra a Influenza A H1N1 nos primeiros meses do ano de 2010. A vacina pode ser 
aplicada em qualquer pessoa, EXCETO, em

A. pacientes com doenças cônicas (HIV e Doença de Chagas).

B. crianças com menos de dois anos.

C. jovens entre 30 e 39 anos.

D. pessoas alérgicas a ovo.

E. professores e funcionários de escolas e universidades.

25. Durante uma visita domiciliar a Agente Comunitária de Saúde (ACS) Cissyara foi indagada por uma 
adolescente sobre a maneira correta de utilizar o contraceptivo de emergência  ou “pílula do dia seguinte”. 
A jovem relatou que abandonou o uso do contraceptivo oral disponibilizado no Posto de Saúde, que é de 
utilização diária, pelo contraceptivo de emergência. Segundo a adolescente o medicamento fornecido pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) não era confiável. A garota mencionou estar utilizando a “pílula do dia 
seguinte” segundo a posologia recomendada pelo fabricante. Cissyara perguntou a jovem quantas vezes 
durante um mês ela fazia uso do medicamento. A garota respondeu quatro vezes ao mês, ou seja todos os 
finais de semana.  A atitude da adolescente está correta? Qual a atitude a ser tomada pela ACS Cissyara? 
Assinale a alternativa correta. 

A. A ACS Cissyara deve incentivar a garota a manter a conduta, uma vez que é melhor a jovem utilizar 
o medicamento aos finais de semana do que não usar nada.

B. a ACS Cissyara deve informar a jovem que a maneira correta é associar os dois contraceptivos orais 
(uso diário e o de emergência).

C. Cissyara deve informar a garota que a “pílula do dia seguinte” deve ser utilizada exclusivamente em 
casos de urgência e emergência, de maneira esporádica, já que o uso contínuo do medicamento reduz 
a sua eficácia.

D. Cissyara concorda com a adolescente o contraceptivo fornecido pelo Sistema Único de Saúde não 
funciona, além de causar sérios danos a saúde.

E. Cissyara ensina a jovem um método natural de contracepção chamado “tabelinha”, segundo a ACS 
trata-se de um método seguro, não faz mal a saúde e recomendado pelos Médicos Ginecologistas.

26.  O artigo 198 da Constituição define que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e devem constituir um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes organizativas, EXCETO, 

A. universalidade – significa que o SUS deve atender a todos, sem distinções ou restrições, oferecendo 
toda a atenção necessária, sem qualquer custo. Todos os cidadãos têm direito a consultas, exames, 
internações e tratamentos nos serviços de saúde, públicos ou privados. 

B. Participação da comunidade – é o princípio que prevê a organização e a participação da comunidade 
na  gestão  do  SUS.  Essa  participação  ocorre  de  maneira  oficial  por  meio  dos  Conselhos  e 
Conferências de Saúde, na esfera nacional, estadual e municipal. 

C. Descentralização – esse princípio define que o sistema de saúde se organize tendo uma única direção, 
com um único gestor em cada esfera de governo.

D. Hierarquização  –  é  uma  forma  de  organizar  os  serviços  e  ações  para  atender  às  diferentes 
necessidades de saúde da população. Dessa forma, têm-se serviços voltados para o atendimento das 
necessidades mais comuns e frequentes desenvolvidas nos serviços de Atenção Primária à Saúde com 



ou sem equipes de Saúde da Família.

E. Resolutividade - quando um individuo busca atendimento ou quando há um problema de impacto 
coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente deverá enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível de sua 
competência.

27. Equipe é um conjunto de pessoas que se encontram para produzir o cuidado de uma população. Você, 
agente comunitário de saúde, é um membro da equipe e essencial para o desenvolvimento das ações da 
Atenção Primária à Saúde. Nessa equipe há sempre movimentos permanentes de articulação/desarticulação, 
ânimo/desânimo, invenção/resistência à mudança, crença/descrença no seu trabalho, pois a equipe é viva, 
está  sempre  em processo  de  mudança. Assinale  a  alternativa  que  corresponde  a  atitude  esperada  por 
membros de uma equipe.

A. As pessoas devem trabalhar juntas, o que significa  que fazem parte de uma equipe.

B. As pessoas precisam aprender a “ser equipe”, o que só é possível no PSF, e não no PACs.

C. Devem assumir a tarefa de cuidar do usuário, reconhecendo que, para abordar a complexidade do 
trabalho em saúde, são necessários diferentes olhares, saberes e fazeres.

D. Se cada um cuidar da parte que lhe cabe, a equipe funcionará bem. 

E. Respeito pelo afazer do outro, por exemplo: o cadastramento das famílias compete ao ACS.

28.  Trabalhar  com o território  implica no processo  de coleta  e  sistematização de dados  demográficos, 
socioeconômicos,  político  culturais,  epidemiológicos  e  sanitários,  através  do  cadastramento,  os  quais 
devem  ser  interpretados  e  atualizados  periodicamente  pela  equipe.  Assinale  a  alternativa  que  NÃO 
corresponde ao enunciado.

A. Dados socioeconômicos são os relativos ao número de cômodos da casa,  renda familiar. 

B. Por dados demográficos entende-se o número de pessoas por sexo, faixa etária , nascimentos. 

C. O mapa retrata o território, para  elabora-lo é necessário  ser um bom desenhista.   

D. Os dados epidemiológicos compreendem o número de diabéticos, acamados, hipertensos, etc

E. Dados sanitários dizem respeito ao acesso a esgoto, água tratada, coleta do lixo entre outros. 

29. Com relação á vigilância epidemiológica podemos afirmar que além das fontes regulares de coleta de 
dados e informações para analisar, podemos recorrer diretamente à população ou aos serviços para obter 
dados adicionais ou mais representativos. Assinale a alternativa INCORRETA.

A. Inquérito  epidemiológico  –  estudo  seccional,  geralmente  do  tipo  amostral,  devido  a  notificação 
imprópria ou deficiente; por exemplo: dificuldade na avaliação de coberturas vacinais ou eficácia de 
vacinas.

B. Investigação epidemiológica – método de trabalho utilizado para esclarecer a ocorrência
de  doenças  transmissíveis  ou  de  agravos  inusitados  à  saúde,  a  partir  de  casos  isolados  ou 
relacionados entre si. 

C. Sistemas  sentinelas:  Nem  sempre  o  processo  de  decisão-ação  necessita  da  totalidade  de  casos 
(notificação  universal)  para  o  desencadeamento  das  estratégias  de  intervenção,  em determinados 
problemas de saúde pode-se lançar mão de sistemas sentinelas de informações ou indicadores-chave 
na população geral ou em grupos especiais que sirvam de alerta precoce para o sistema de vigilância.

D. No caso da vigilância epidemiológica faz-se desnecessária a realização do diagnóstico. Uma vez 
instaurado o tratamento este assegura a confiança da população em relação aos serviços, contribuindo 
para a eficiência do sistema de vigilância.

E. Diagnóstico  de  casos  -  A credibilidade  do  sistema de  notificação  depende,  em grande  parte,  da 
capacidade dos serviços locais de saúde – responsáveis pelo atendimento dos casos – diagnosticarem 
corretamente as doenças e agravos. 



30. Planejamento é preparar e organizar bem o que se irá fazer, acompanhar sua execução, reformular as 
decisões já tomadas, redirecionar sua execução e se necessário, avaliar o resultado ao seu término. Assinale 
a alternativa INCORRETA, sobre o planejamento.

A. Quanto mais complexo for o problema, maior é a necessidade  de planejar as ações para garantir 
melhores resultados.

B. O centralizado  é aquele que não garante a participação social e normalmente não reflete as reais 
necessidades da população.

C. No  planejamento  participativo,  garante-se  a  participação  da  população  junto  à  equipe  de  saúde 
discutindo seus problemas, entretanto permite que conceitos errôneos sejam introjetados e defendidos 
pelos membros da comunidade, levando a péssimos resultados.

D. No  planejamento  participativo  a  população  participa  na  tomada  de  decisão,  assumindo  as 
responsabilidades que lhe cabem.

E. o planejamento é um instrumento  de gestão  que visa  promover o desenvolvimento  institucional, 
objetivando melhorar a qualidade e efetividade do trabalho desenvolvido.

31. Com relação a Dengue compete ao ACS  em conjunto com outros atore (limpeza urbana, abastecimento 
de água, saneamento, educação e turismo, entre outros) orientar os moradores para selecionar os recipientes 
e guardá-los de forma adequada, evitando que sejam jogados em rios ou deixados a céu aberto, servindo de 
criadouro para o Aedes Aegypti e trazendo outros problemas para a comunidade (como foco de ratos e de 
outros  animais,  entupimento  de  bueiros,  etc).  Portanto  é  correto  afirmar  que  o  ACS deve  realizar  as 
seguintes atividades, EXCETO, 

A. Orientar as pessoas que  apenas cerca de 10% das pessoas infectadas adoecem, mais da metade delas 
durante os dois primeiros anos após a infecção, e o restante ao longo da vida.

B. Solicitar  ás  pessoas  para  que mantenham limpas as  calhas  e  lajes  das  casas.  Se houver  piscina, 
lembrar de que a água deve estar sempre tratada.

C. Esclarecer  os  cidadãos  que  separem  copos  descartáveis,  tampas  de  garrafas,  latas,  embalagens 
plásticas, enfim tudo que possa acumular água. Colocar em saco plástico, fechar bem e colocar no 
lixo.

D. Orientar os moradores para lavarem semanalmente os bebedouros de animais com escova, esponja ou 
bucha, e trocar sua água, pelo menos, uma vez por semana.

E. Verificar se os  depósitos de água estão bem fechado (ex.: potes,  tambores, filtros, tanques, caixas 
d’água e outros). Qualquer fresta, neste tipo de depósito, é suficiente para a fêmea conseguir colocar 
os ovos e iniciar um novo ciclo.

32. O desenvolvimento de ações educativas em saúde pode abranger muitos temas em atividades amplas e 
complexas,  o  que  não  significa  que  são  ações  difíceis  de  serem desenvolvidas.  Ocorre  por  meio  do 
exercício do diálogo e do saber escutar. Assinale a alternativa correta sobre esta ação.

A. O trabalho em grupo geralmente dificulta a ação educativa aos indivíduos.

B. A linguagem deve ser sempre em termos técnicos, simples e precisa, pois quando as pessoas não 
entendem elas perguntam o seu significado.

C. Geralmente o  conhecimento e experiência dos participantes, não contribuem para a aprendizagem, 
portanto devem ser desestimuladas.  

D. A discussão deve ser influenciada por suas convicções culturais, religiosas e pessoais, pois só assim 
serão convincentes.

E. As ações educativas têm início  nas visitas  domiciliares,   podendo ser  realizadas  em grupo,   nos 
serviços de saúde e nos diversos espaços sociais existentes na comunidade. O trabalho em grupo 
reforça a ação educativa aos indivíduos.

33. Com relação á concepção de família preconizada pela ESF, ou seja, inserida em seu espaço social, rica 



em relações interligadas e em constante conflito. Assinale a alternativa correta.

A. Entende-la como espaço de desenvolvimento individual e de grupo, dinâmico  e passível de crises.

B. Entender que a família é o espaço que visa apenas ao crescimento dos indivíduos.

C. Entender que a família precisa ser vista de forma integral, porém não sistêmica.

D. As intervenções de saúde nas famílias devem ser de forma direta, entendendo que a participação de 
seus membros implicam valorizar as desagregações do universo familiar. 

E. Compreender que se as características familiares fossem saudáveis não precisariam da intervenção 
dos profissionais de saúde.

34. Cabe ao Agente Comunitário de Saúde (ACS) orientar os usuários de medicamentos sobre a maneira 
correta de descartar os medicamentos com prazo de validade expirado. Assinale a alternativa correta. 

A. Solicitar ao ACS que leve os medicamentos para o posto de saúde.

B. enterrar no quintal longe do poço artesiano.

C. jogar no rio próximo ao sítio.

D. queimar no forno de barro.

E. usar como adubo na plantação de hortaliças.

35. Com relação ao Estatuto do Idoso Lei 10741, assinale a alternativa correta.

A. É Instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurado ás pessoas com idade 
igual ou superior aos 70 (setenta)anos.

B. em seu parágrafo único no artigo 3° diz  que:  A garantia  de prioridade compreende atendimento 
preferencial  imediato  e  individualizado  junto  aos  órgãos  públicos  prestadores  de  serviços  á 
população.

C. é obrigação dos parentes garantirem á pessoa idosa a proteção a vida e a saúde.

D. não compete aos profissionais de saúde comunicar casos suspeitos ou confirmados de maus-tratos 
contra idosos.

E. em seu parágrafo único no artigo 3° diz  que:  A garantia  de prioridade compreende atendimento 
preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços 
á população.

36. Assinale a alternativa correta sobre as alterações  determinadas pela Lei 11350 /2006.  

A. O ACS tem como atribuições,  atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde.

B. desenvolverá  ações  domiciliares/comunitárias,  individuais/coletivas,  em  conformidade  com  as 
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal.

C. utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; promoção 
de ações de educação para a saúde individual e coletiva; registro das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde, com vistas ao planejamento em saúde.

D. conclusão,  com aproveitamento no  curso  introdutório  de  formação  inicial  e  continuada  e  haver 
concluído o ensino fundamental.

E.  estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde.

37. Com relação á política nacional do uso de plantas medicinais é correto afirmar que

A. não devem ser utilizadas porque causam danos a saúde.

B. substituem os medicamentos industrializados.

C. jamais poderão ser utilizadas por crianças. 



D. devem ser utilizadas com orientação de um profissional de saúde.

E. não possuem contra-indicação.

38. O ACS é o elo de ligação entre a comunidade e a equipe de saúde para isso é necessário que conheça as 
responsabilidades  da  atenção  básica  serem executadas  pelas    ESF,  segundo  a  Norma Operacional  de 
Assistência a Saúde-NOAS 2001.

A. Ações de Saúde da  Mulher e da Criança.

B. Controle da  Tuberculose e erradicação da Hanseníase.

C. Ações de Saúde Bucal.

D. Controle da Diabetes Mellitus e da Hipertensão.

E. Implantação das farmácias populares.

39. O Agente Comunitário de Saúde deve conhecer os 10 passos para uma alimentação saudável, uma vez 
que lhe compete orientar familiares e cuidadores de idosos e crianças. Assinale a alternativa correta.

A. As  frutas  e  verduras  são  ricas  em  vitaminas,  minerais  e  fibras,  o  que  significa  que  quando 
consumidos mais que uma vez ao dia provocará diarreia. 

B. Orientar que  o  peso deverá se mantido dentro de limites saudáveis – veja no serviço de saúde se o 
seu IMC está entre 18,5 e 24,9 kg/m2.

C. Coma feijão uma vez por semana, apesar de ser rico em ferro produz muitos gases, portanto é melhor 
evitar de come-lo frequentemente.

D. Só  reduza  o  consumo  de  alimentos  gordurosos,  como  carne  com  gordura  aparente,  salsicha, 
mortadela, frituras e salgadinhos, caso esteja obeso ou com o colesterol alto.

E. O sódio é essencial para o funcionamento do nosso corpo, só se justifica sua redução se o individuo 
for portador de hipertensão.

40.  O  Ministério  da  Saúde  é  o  responsável  pelas  Diretrizes  do  PACS.  Qual  das  alternativas  NÃO 
corresponde a estas diretrizes?

A. Ser morador da área onde exercerá suas atividades há pelo menos dois anos, saber ler e escrever, ser 
maior de dezoito anos e ter disponibilidade de tempo integral para exercer suas atividades.

B. O ACS  deverá desenvolver atividades típicas do serviço interno das unidades básicas de saúde de 
sua referência.

C. Desenvolver  atividades  de  prevenção  das  doenças  e  promoção  da  saúde,  através  de  visitas 
domiciliares  e de ações educativas  individuais  e coletivas  nos  domicílios  e na  Comunidade,  sob 
supervisão e acompanhamento do enfermeiro Instrutor-Supervisor lotado na unidade básica de saúde 
da sua referência.

D. O ACS deve ser capacitado para prestar assistência a todos os membros das famílias acompanhadas, 
de acordo com as suas atribuições e competências.

E. A substituição de um ACS por suplente classificado no processo seletivo poderá ocorrer em situações 
onde o ACS deixar de residir na área de sua atuação; assumir outra atividade que comprometa a carga 
horária  necessária  para  o  desempenho de  suas  atividades;  não  cumprir  com os  compromissos e 
atribuições assumidas; gerar conflitos ou rejeição junto a sua comunidade.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

OPERADOR DE MÁQUINA

Observações
1.  CADERNO DE PROVAS: Este  caderno  contém a  prova  de  OPERADOR DE MÁQUINA que  é 
constituída de seis matérias, apresentadas na seguinte ordem: Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, 
Matemática,  Noções  Básicas  de  Informática  e  Conhecimentos  Específicos.  As  matérias  possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O VEADO E A MOITA

Perseguido por caçadores, um pobre veado escondeu-se bem quietinho dentro de cerrada moita. O 
abrigo era seguro, tanto que por ele passaram os cães sem perceberem coisa nenhuma. Salvou-se o veado, 
mas,  ingrato  e  imprudente,  logo  que  ouviu  latir  ao  longe  o  perigo,  esqueceu  o  benefício  e  pastou  a 
benfeitora  –  comeu  toda  a  folhagem que  tão  bem o  escondera.  Fez  e  pagou.  Dias  depois,  voltaram 
novamente os caçadores. O veado correu à procura da moita – mas a pobre moita, sem folhas, reduzida a 
varas,  não  pôde  mais  escondê-lo  e  o  triste  animalzinho  acabou  estraçalhado  pelos  dentes  dos  cães 
impiedosos. 

MORAL: Quando a cabeça não pensa, o corpo padece.

1. Considerando o texto acima, NÃO se pode afirmar que

A. é uma fábula, pois ele se vale de personagens animais e possui lição de moral.

B. é um texto narrativo, pois contém um conjunto de episódios em seqüência temporal.

C. possui um conjunto de ações que envolvem um veado, uma moita e caçadores.

D. tem um começo, um meio e um fim colocados em seqüência lógica e cronológica.

E. o personagem principal do enredo é a moita que abrigou o veado e foi comida por ele.

2. Sobre o texto acima, é correto afirmar que

A. apenas o veado é importante para que o autor da fábula construa a lição que pretende.

B. apenas os caçadores são importantes para que o autor da fábula construa a lição que pretende.

C. apenas a moita é importante para que o autor da fábula construa a lição que pretende.

D. o veado, a moita  e os caçadores são importantes para o autor construir a lição que pretende.

E. o veado, a moita e os caçadores não são importantes para a construção da fábula.

3. Considerando o texto acima, é INCORRETO afirmar que

A. o veado procurou uma moita cerrada para se esconder, porque ela podia lhe servir de abrigo. 

B. uma moita cerrada pode servir de abrigo para um animal, desde que ele fique quietinho nela. 

C. o autor cometeu um equívoco ao usar os cães, pois todos sabem que eles são animais dóceis.

D. o veado foi morto pelos cães por ter destruído a moita cerrada em que tinha se escondido.

E. a ingratidão e a imprudência do veado se devem ao fato de ele pastar a moita benfeitora. 

4. Sobre as expressões destacadas abaixo, NÃO se pode afirmar que

A. o abrigo é uma expressão do texto que deve ser relacionada a cerrada moita. 

B. a benfeitora é um recurso textual que deve ser entendido como cerrada moita.

C. o benefício deve ser entendido como a salvação e a proteção do veado pela moita.

D. o veado é chamado de triste animalzinho, porque foi estraçalhado pelos cães impiedosos.

E. o perigo é uma expressão que o leitor deve relacionar apenas a caçadores e não a cães.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é possível afirmar que

A. bem, de bem quietinho, é um termo que poderia ser substituído por pouco ou um pouco.

B. tanto que é um recurso usado no texto para introduzir a prova de que a moita era segura. 

C. dias depois indica que a volta dos caçadores ocorreu antes de o veado devorar a moita.



D. novamente permite saber que os caçadores passaram pelo local pela primeira vez.

E. a expressão ouviu latir ao longe o perigo está mal construída, pois perigo não late.  

CONHECIMENTOS GERAIS
6.Sobre as políticas públicas para a saúde é correto afirmar que

A. no Brasil a saúde é de responsabilidade individual de cada cidadão, sendo que o Estado somente 
deve intervir quando a pessoa demonstrar dificuldades econômicas para bancar a sua própria saúde. 
Nestes casos o Estado atua prestando favor ao cidadão que não tem condições em pagar exames, 
consultas e internamentos na rede privada de saúde.

B. o sistema único de saúde (SUS) foi criado pelo governo militar.

C. em relação à saúde, cabe ao Estado zelar pela vida de cada cidadão, sendo que saneamento básico e 
qualidade da água é dever e compromisso de cada um, o que não necessita a intervenção do Estado.

D. conforme a Constituição Federal a saúde é definida como “direito de todos e dever do Estado”.

E. as políticas públicas da Saúde no Brasil não são necessárias, uma vez que a mortalidade infantil no 
país tem um dos menores índices do mundo.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é correto afirmar que

A.  Arapoti é uma palavra indígena que significa “campos floridos”, ou época das flores.

B. Arapoti significa “campos azuis” devido a paisagem de planícies que visualizam campos imensos ao 
longo do horizonte.

C. por ser uma região cuja colonização registra-se com a presença de muitos descendentes europeus, 
como italianos, alemães, poloneses, ucranianos, não há registros históricos neste Estado da presença 
indígena.

D. a abolição da escravatura deu-se por méritos do governo de Getúlio Vargas, razão pela qual ele é 
chamado de “pai dos pobres”.

E. a história do Brasil pode ser compreendida em quatro períodos políticos: Período Colonial, Período 
Imperial, Período Republicano e, mais recentemente, o Período Monárquico.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é correto afirmar que

A. a  Lei  “Maria  da  Penha”  (Lei  11.340)  decretada  pelo  Congresso  Nacional e  sancionada  pelo 
presidente do Brasil diminuiu o rigor das punições das agressões contra a mulher quando ocorridas 
no âmbito doméstico ou familiar, uma vez que o que ocorre no espaço privado diz respeito apenas ao 
homem e a mulher. 

B. o Estatudo do Idoso prevê que os maiores de 45 anos têm direito ao transporte coletivo público 
gratuito. Antes do estatuto, apenas algumas cidades garantiam esse benefício aos idosos. A carteira 
de identidade é o comprovante exigido.

C. o Estatuto da Criança determina que toda  criança e adolescente têm direito a proteção à vida e à 
saúde,  mediante  a  efetivação  de  políticas  sociais  públicas  que  permitam  o  nascimento  e  o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

D. segundo a lei  da Educação no Brasil  (LDB) a educação é dever apenas do Estado, sendo que a 
família, se quiser, pode optar em não permitir que a criança freqüente a escola. 

E. o  Estado  somente  tem  autoridade  em  definir  diretrizes  para  a  educação  pública.  
A educação privada é de responsabilidade exclusiva das escolas privadas, sendo que o Estado não 
pode intervir nem acompanhar a educação das escolas particulares.

MATEMÁTICA
9.  Para o emplacamento de automóveis,  constituídos  de 3 letras  iniciais  seguidas  de 4 algarismos,  um 
determinado município está autorizado a utilizar somente as letras A, B, C, D e E e os algarismos 5, 6 e 7. 
Nestas condições, o número máximo de automóveis que o município poderá emplacar é

http://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Nacional_do_Brasil
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A. 10000.

B. 10125.

C. 12345.

D. 12500.

E. 15000.

10. Dois Investidores, aqui designados por A e B, resolveram investir, ambos, um capital de R$ 100,00. O 
investidor A aplicou a juros simples de 7% ao mês, durante 3 meses, enquanto que o investidor B aplicou a 
juros compostos de 10% ao mês, durante 2 meses. Em relação ao lucro obtido ao final dos respectivos 
prazos de investimento é correto afirmar que

A. o investidor A obteve R$ 7,00 a mais de lucro que o investidor B. 

B. o investidor A obteve R$ 10,00 a mais de lucro que o investidor B.

C. ambos obtiveram o mesmo rendimento.

D. o investidor B obteve R$ 7,00 a mais de lucro que o investidor A.

E. o investidor B obteve R$ 10,00 a mais de lucro que o investidor A.

11. Para que os pontos 1,3  e 3,−1 pertençam ao gráfico da função dada por f x =axb , 
o valor de b−a deve ser

A. 7.

B. 5.

C. 3.

D. -3.

E. -7.

12. Dado um triângulo retângulo cujos catetos medem, respectivamente, 5cm e 12cm, é correto 
afirmar que sua hipotenusa e sua área medem, respectivamente,
A. 17cm e 30 cm2 .

B. 17cm e 60 cm2 .

C. 13cm e 30 cm2 .

D. 13cm e 60 cm2 .

E. 19cm e 30 cm2 .

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Qual o nome dado ao processo de cópia e armazenamento de informações gravadas do computador, em 
uma pendrive por exemplo, com o objetivo de mantê-las em segurança?

A. Backlog.

B. Background.

C. Backward.

D. Backup.

E. Restore.

14. O conjunto de todas as partes físicas do computador é chamado de 

A. Gabinete.



B. Software.

C. Hardware.

D. Netware.

E. Firmware.

15. O maior benefício de utilizar-se de uma rede de computadores é

A. evitar a entrada de vírus e malwares.

B. impossibilitar o ataque de invasores (hackers e crackers).

C. garantir a execução dos trabalhos individuais, realizados no computador local.

D. o compartilhamento de informações.

E. o aumento da velocidade de gravação nas mídias locais (pendrives, cd roms, etc.).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE MÁQUINAS
16. São ações que caracterizam direção defensiva ao conduzir um veículo em dias de chuva forte:

A. Reduzir a pressão dos pneus e aumentar a velocidade do veículo.

B. Reduzir a velocidade do veículo e acender a luz baixa.

C. Aumentar o som do rádio e acender a luz alta.

D. Diminuir a distância do veículo à frente e se necessário acionar bruscamente o freio.

E. Aumentar a velocidade e acionar o pisca-alerta do veículo.

17. Representa manutenção preventiva de motores, EXCETO,

A. Verificar periodicamente o estado de conservação do filtro de ar.

B. Respeitar a programação de trocas do óleo lubrificante.

C. Substituição de radiador danificado.

D. Verificar diariamente o nível de água de arrefecimento.

E. Utilizar combustível de boa qualidade.

18. O sinal de regulamentação (R-27) indicado abaixo significa que

A. ônibus, caminhões e veículos de grande porte, devem manter-se à direita.

B. veículos de grande porte, estacionem à direita.

C. ônibus, caminhões e veículos de médio porte estacionem à direita.

D. proibido o tráfego de caminhões e veículos de grande porte, a não ser do lado direito.

E. permitido o tráfego de caminhões de pequeno porte.

19.  Segundo  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  o  condutor  que  dirigir  ameaçando  os  pedestres  que  estejam 
atravessando  a  via  pública,  ou  os  demais  veículos  comete  uma  infração  ______________  passível  de 
_________________. Complete os espaços sublinhados de maneira correta.

A. Leve/multa



B. Leve/Apreensão do veículo

C. Pouco grave/Advertência

D. Gravíssima/Multa e Suspensão do direito de dirigir

E. Média/Advertência

20. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as infrações de trânsito são qualificadas em 4 categorias e 
cada uma sujeita a um valor de referência (penalização) em pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Assinale 
a alternativa correta que relacione a categoria e sua respectiva penalização.

A. Infração muito leve; Pontuação: 2 pontos.

B. Infração muito grave; Pontuação: 3 pontos.

C. Infração gravíssima; Pontuação: 7 pontos.

D. Infração mediana; Pontuação: 6 pontos.

E. Infração pouco grave; Pontuação: 4 pontos.

21. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos automotores destinados à movimentação de 
cargas  ou execução  de terraplenagem só poderão ser  conduzidos  na  via  pública  por  condutor  habilitado em 
qual(is) das categorias abaixo relacionadas?

A. Categoria A.

B. Categorias A e B.

C. Categorias B e C.

D. Categorias C ,D ou E.

E. Categorias B, C, D e E.

22. Um condutor ao ser ultrapassado por outro deve

A. estacionar imediatamente o veículo a sua direita.

B. deve diminuir a velocidade e facilitar a ultrapassagem.

C. acelerar o veículo e dificultar a ultrapassagem.

D. frear bruscamente o veículo e permitir uma ultrapassagem mais rápida.

E. reduzir a marcha e acelerar o veículo.

23. Qual a função do alternador?

A. Manter a bateria carregada.

B. Manter a qualidade do óleo lubrificante. 

C. Manter a qualidade do ar.

D. Manter a calibragem dos pneus

E. Manter a qualidade da água de refrigeração 

24. Quando o assunto é segurança no trabalho, o que significa as iniciais CIPA?

A. Cuidado Incidentes Podem Acontecer.

B. Conselho Interdisciplinar Pró Acidentes.

C. Comissão Internacional de Previsão de Acidentes.

D. Conselho Internacional de Prevenção de Acidentes.



E. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.

25. São exemplos de equipamentos de proteção individual:

A. Óculos de grau, luvas cirúrgicas e sandálias de couro.

B. Luvas de couro, óculos de proteção e calçados com biqueira de aço.

C. Boné de algodão, óculos de grau e protetor auricular.

D. Protetor auricular, boné de algodão e sandálias de couro grosso.

E. Protetor facial, sandálias de couro e chapéu de palha.

26. Representa obrigação de um operador de máquinas

A. comunicar o encarregado imediatamente ao notar ruídos estranhos na máquina.

B. adiar ao máximo a troca de lubrificante pois representa economia de recursos.

C. manter a máquina funcionando mesmo percebendo um superaquecimento do motor.

D. colocar o rendimento operacional da máquina acima de tudo.

E. respeitar apenas placas de trânsito do tipo regulamentação.

27. A função do filtro de ar é

A. facilitar o fluxo de combustível na câmara de compensação.

B. aumentar o fluxo de ar na câmara de combustão.

C. filtrar as impurezas do ar.

D. diminuir o fluxo de ar na câmara de combustão.

E. filtrar as impurezas do combustível e do ar.

28. Em caso de sangramento externo, qual procedimento não deve ser realizado?

A. Se possível, manter o local que sangra em plano mais elevado que o coração.

B. Pressionar firmemente o local.

C. Após parar o sangramento manter o ferimento coberto com pano limpo.

D. Manter o torniquete muito apertado por no mínimo 30 minutos.

E. Em caso de sangramento nasal comprimir levemente a narina e aplicar compressas frias.

29. Representa risco físico à integridade do trabalhador, EXCETO,

A. calor.

B. vibrações.

C. ruídos.

D. vírus.

E. pressão.

30. São exemplos de equipamentos de segurança coletiva, EXCETO,

A. sistema de exaustão.

B. sistemas para controle de incêndios.

C. conjuntos de pára-raios.



D. luvas de couro.

E. sinalização de segurança.

31. Quando um veículo que goza de circulação preferencial se aproximar com os sinais sonoros e luminosos 
acionados, você deve

A. acelerar ao máximo para auxiliar na abertura de espaço para a passagem.

B. sempre que possível auxiliar na abertura de espaço para a passagem.

C. deslocar o seu veículo para a esquerda repentinamente.

D. deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário.

E. parar imediatamente no local em que estiver.

32. É obrigação de qualquer condutor em via terrestre, EXCETO,

A. manter o veículo sempre em condições de bom funcionamento.

B. manter equipamentos de segurança em perfeitas condições de uso. 

C. assegurar a existência de combustível suficiente para chegar ao seu destino.

D. utilizar o pisca-alerta em situações de emergência.

E. dispensar o uso do capacete pois limita a visibilidade.

33. Qual o significado da palavra RENAVAM?

A. Registro Nacional de Veículos Automotores

B. Renovação Nacional de Veículos Motorizados

C. Registro Nacional de Veículos Automáticos

D. Resultado Nacional da Variação Monetária

E. Registro Nacional de Veículos de Apoio da Marinha

34. O sinal de advertência (A-28) representado abaixo significa:

A. Tráfego de veículos leves.

B. Permitido apenas para veículos rápidos.

C. Pista escorregadia.

D. Projeção de água e lama.

E. Pista exclusiva para veículos automotores.

35. Qual a finalidade do óleo lubrificante?

A. Aumentar o atrito entre as peças móveis do motor.

B. Gerar calor aumentando a potência do motor. 

C. Reduzir calor aumentando a potência do motor.

D. Reduzir o atrito entre as peças móveis do motor.

E. Reduzir as impurezas do combustível.



36. Qual a máquina abaixo identificada é utilizada para regularização de pistas e possui como parte integrante 
uma lâmina móvel?

A. Derrubadeira..

B. Desmatadeira.

C. Retroescavadeira.

D. Motoniveladora.

E. Roçadeira.

37. Dentre as alternativas abaixo, indique qual NÃO representa uma finalidade do sistema elétrico de um trator.

A. Alimentar o painel de instrumentos.

B. Proporcionar a partida do motor.

C. Fornecer energia elétrica para a iluminação.

D. Fornecer carga para a bateria.

E. Lubrificação de engrenagens.

38. Um programa de manutenção bem implementado e a utilização racional de uma máquina poderá proporcionar 
vários benefícios identificados abaixo, EXCETO,

A. reduzir custo de manutenção.

B. reduzir índices de falhas mecânicas.

C. eliminar, por completo, a possibilidade de acidentes.

D. aumentar a vida útil da máquina.

E. economia de combustível, tempo e dinheiro.

39. Representa ação recomendável em caso de acidente no trânsito, EXCETO,

A. manter a calma.

B. sinalizar adequadamente o local do acidente.

C. evadir-se do local sem prestar assistência.

D. acionar o resgate.

E. controlar a situação.

40. O uso de lubrificante de péssima qualidade poderá proporcionar os seguintes problemas, EXCETO,

A. maior oxidação e desgaste do motor.

B. reduzir custo da manutenção corretiva.

C. diminuir a vida útil do motor.

D. prejudicar o desempenho da máquina.

E. aumentar o consumo do óleo de lubrificação.


