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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

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

nesse sentido;  
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 

estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

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

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

tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

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

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

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

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

devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o 
Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno 
de Questões; 

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

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 A Otan (Organização do Tratado do 
Atlântico Norte) considera que os corpos em 
Bucha, vistos após a retirada russa da cidade 
ucraniana, mostram "uma brutalidade 
insuportável que a Europa não testemunha há 
muitas décadas". A declaração foi feita hoje pelo 
secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.  
 Amanhã (6), ministros das Relações 
Exteriores dos países que integram a aliança 
militar irão se reunir para tratar da guerra da 
Rússia na Ucrânia, que chegou ao seu 41º dia. 
Segundo Stoltenberg, os ministros discutirão o 
que mais será feito. De acordo com ele, os 
membros da Otan "estão determinados a fornecer 
mais apoio à Ucrânia". "Incluindo armas 
antitanque, sistemas de defesa aérea e outros 
equipamentos. Os aliados também aumentaram a 
assistência humanitária e a ajuda financeira", 
disse o secretário-geral da aliança.  
 
Fonte: https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-

noticias/2022/04/05/russia-ucrania-5-de-abril-dia-41.htm 

 
01) Assinale a alternativa correta quanto ao 
tipo textual predominante no texto: 
 
(A)  Notícia. 
(B)  Poesia.  
(C)  Narração.  
(D)  Romance. 
(E)  Dissertação.  
  
02) Assinale a alternativa cuja letra em 
destaque represente o mesmo fonema 
representado pela letra s em “defesa”: 
 
(A)  Cidade. 
(B)  Países. 
(C)  Aliança.  
(D)  Sistemas. 
(E)  Será. 
  
03) Assinale a alternativa que apresente a 
justificativa adequada para o emprego da 
crase no período: De acordo com ele, os 
membros da Otan "estão determinados a 
fornecer mais apoio à Ucrânia". 
 
(A)  Regência Nominal.  
(B)  Locução Adverbial.  
(C)  Locução Prepositiva.  
(D)  Regência Verbal. 
(E)  Substantivo Próprio. 
 
 

04) Assinale a alternativa que apresente a 
função gramatical do termo em destaque no 
período: “A declaração foi feita hoje pelo 
secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg”. 
 
(A)  Sujeito. 
(B)  Objeto Direto.  
(C)  Vocativo. 
(D)  Objeto Indireto.  
(E)  Agente da voz passiva. 
 
05) Assinale a alternativa que apresente a 
classe morfológica da palavra em destaque no 
período: “Amanhã (6), ministros das Relações 
Exteriores dos países que integram a aliança 
militar irão se reunir para tratar da guerra da 
Rússia na Ucrânia, que chegou ao seu 41º 
dia”. 
 
(A)  Advérbio. 
(B)  Substantivo.  
(C)  Verbo.  
(D)  Preposição. 
(E)  Pronome. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
06) Uma caixa de chocolates pesa 255 gramas 
e contém 15 chocolates todos com o mesmo 
peso. Em uma compra foi adquirido 5,1 quilos 
destes chocolates. Com base nestas 
informações quantas unidades de chocolate 
foram compradas? 
 
(A)  250.  
(B)  275.  
(C)  300. 
(D)  325. 
(E)  350. 
 
07) As autoridades de saúde estão 
preocupadas devido ao aumento de 150% no 
número de suicídios ocorridos no último ano. 
Se no ano anterior ocorreram 20 suicídios no 
município após este aumento qual foi a 
quantidade de ocorrências neste município? 
 
(A)  30. 
(B)  40.  
(C)  45.  
(D)  50. 
(E)  60. 
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08) Em um plantão um profissional de saúde 
deveria trabalhar 12 horas seguidas, mas 
devido a demanda do momento permaneceu 
trabalhando 85 minutos a mais das horas de 
seu plantão. Qual é o valor correspondente 
em horas do tempo que este profissional 
trabalhou? 
 
(A) 12,25 horas.  
(B) 12,85 horas. 
(C) 13,05 horas.  
(D) 13,25 horas. 
(E) 13,85 horas. 
 
09) Em uma avaliação no Colégio Beta um a 
cada três alunos apresentou necessidade de 
ter acompanhamento psicológico. Se o 
colégio tem ao todo 1080 alunos quantos 
devem receber este acompanhamento 
psicológico? 
 
(A)  240.  
(B) 360.  
(C)  320.  
(D)  280. 
(E)  330.  
 
10) Uma maneira de modelar fenômenos que 
tem crescimento muito rápidos é utilizando 
funções exponenciais. Qual é o valor da 
função f(x) = 100. 2x quando x assume o valor 
15? 
 
(A) 2.240.320.  
(B) 2.480.640. 
(C) 2.960.560. 
(D) 3.080.240. 
(E) 3.276.800. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 
 
11) Qual dos produtos abaixo tem sido um 
tema frequente de discussões sobre a 
soberania brasileira versus o desempenho 
financeiro de uma de suas principais estatais, 
qual seja a autossuficiência nacional na maior 
parte da cadeia de produção em 
contraposição à política de acompanhar os 
preços do mercado internacional cotados em 
dólar? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Carvão. 
(B) Madeira. 
(C) Nióbio. 
(D) Granito. 
(E) Petróleo. 
 
 
 

12) Qual dos acontecimentos abaixo ocorreu 
em 10 de novembro de 1991, e se tornou um 
marco jurídico e popular no processo de 
criação do município de Iguatu? Assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Assinatura do decreto-lei que institui o 
município. 
(B) Plebiscito sobre a emancipação do 
município. 
(C) Eleição do primeiro prefeito do município. 
(D) Lançada pedra fundamental da Estrada 
Braganey. 
(E) Inauguração da primeira prefeitura do 
município. 
  
13) Recentemente, uma denúncia acusou o 
Ministro da Educação de usar as verbas de 
seu ministério para favorecer prefeitos aliados 
e pastores evangélicos alinhados com seu 
programa de governo – ferindo princípios 
como a isonomia constitucional –, além de 
possível propina em barras de ouro, num 
contexto de desvalorização da moeda 
nacional. Pouco mais de uma semana depois, 
o chefe do Ministério pediu exoneração da 
pasta para elaborar sua defesa. Quem era o 
ministro? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Fernando Haddad. 
(B) Cristovam Buarque. 
(C) Renato Janine Ribeiro. 
(D) Milton Ribeiro. 
(E) Abraham Weintraub. 
 
14) Em março, uma decisão inicial do Tribunal 
Superior Eleitoral proibiu manifestações 
políticas em um festival de música, 
considerado como campanha antecipada em 
favor de um pré-candidato à presidência da 
República brasileira. Porém, não fez o mesmo 
quando grupos ligados ao agronegócio 
espalharam outdoors em cidades do interior 
do país em favor do atual presidente, gerando 
uma ampla discussão na internet e na mídia. 
Quais conceitos abaixo melhor expressam os 
temas principais dessa discussão? Analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta: 
 
I - Censura. 
II - Misoginia. 
III - Genocídio. 
IV - Liberdade de Expressão. 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas I, II e III. 
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15) No último prêmio do Oscar de 2022, uma 
atitude gerou grande discussão sobre 
conceitos como violência e liberdade de 
expressão. Um comediante fez piada com uma 
mulher por ter seus cabelos raspados, uma 
condição causada por uma doença autoimune 
chamada alopecia. Seu marido, um importante 
ator, se levantou e deu um tapa no rosto do 
comediante. Quem é o ator que protagonizou 
essa ação? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Will Smith. 
(B) Jackie Chan. 
(C) Tom Cruise. 
(D) Vin Diesel. 
(E) Dwayne Johnson. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
16) Analise os itens e posteriormente assinale 
a alternativa correta: 
 
I - Hipergranulação. 
II - Granulação friável. 
III - Atraso na cicatrização. 
IV - Aumento das dimensões da lesão.  
V - Aumento do exsudato. 
VI - Dor nova ou aumentada. 
VII - Aumento do mau cheiro. 
 
(A) Todos os itens correspondem a sinais e 
sintomas “sutis” de infecção local da ferida. 
(B) Apenas I, III, IV, VI e VII correspondem a 
sinais e sintomas “sutis” de infecção local da 
ferida. 
(C) Apenas II, III, IV e V correspondem a 
sinais e sintomas “sutis” de infecção local da 
ferida. 
(D) Apenas III, IV, V e VII correspondem a 
sinais e sintomas “sutis” de infecção local da 
ferida. 
(E) Apenas V e VII correspondem a sinais e 
sintomas “sutis” de infecção local da ferida. 
 
17) Analise os itens e assinale a alternativa 
correta: 
 
I - Segura objetos e começa a fazer pinça com 
os dedos.  
II - Passa objetos de uma mão à outra e olha-
os com atenção. 
III - Brinca com brinquedos e objetos, levando-
os à boca e batendo-os.  
IV - Usa os braços como paraquedas para não 
cair.  
V - Já pode sentar firmemente sem apoio. 
VI - Balbucia tentando imitar algumas 
palavras. 

 
(A) I, II, III, IV, V e VI são sinais de 
desenvolvimento normais para um bebê entre 6 a 
9 meses de vida.  
(B) I, II, III, V e VI são sinais de 
desenvolvimento normais para um bebê entre 6 a 
9 meses de vida.  
(C) I, II, III, IV e V são sinais de 
desenvolvimento normais para um bebê entre 6 a 
9 meses de vida.  
(D) Apenas II, III e VI são sinais de 
desenvolvimento normais para um bebê entre 6 a 
9 meses de vida.  
(E) I, II, III, IV, V e VI não correspondem a 
sinais de desenvolvimento normais para um bebê 
entre 6 a 9 meses de vida. 
 
18) A Resolução-RDC Nº 42, de 25 de outubro 
de 2010, “dispõe sobre a obrigatoriedade de 
disponibilização de preparação alcoólica para 
fricção antisséptica das mãos, em todos os 
serviços de saúde do país”. Assinale a 
alternativa que aponta a concentração final 
recomendada de álcool sob a forma líquida, 
para soluções alcoólicas destinadas à 
higienização das mãos: 
 
(A) Concentração final obrigatoriamente 
acima de 70%. 
(B) Concentração final entre 60% a 80%.  
(C) Concentração final entre 40% a 70%. 
(D) Concentração final obrigatoriamente 70%. 
(E) Concentração final entre 70% e 98%.  
 
19) Normalmente, o pH normal sanguíneo está 
entre 7,35 e 7,45. Esses valores caracterizam 
o potencial hidrogeniônico do sangue como: 
 
(A) Neutro.  
(B) Ácido. 
(C) Extremamente básico.  
(D) Ligeiramente alcalino.  
(E) Ligeiramente ácido.  
 
20) É um termo utilizado para descrever um 
espectro de condições caracterizadas pelo 
endurecimento e/ou espessamento da pele e 
pela fibrose dos tecidos envolvidos; 
didaticamente, divide-se nas formas sistêmica 
e localizada. A forma localizada, também 
conhecida por morfeia, distingue-se pelo 
envolvimento predominantemente cutâneo, 
mas com possibilidade de acometimento 
ocasional dos músculos subjacentes, ao 
passo que os órgãos internos, geralmente, 
são poupados: 
 
(A) Esclerodermia. 
(B) Mielomeningocele.  
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(C) Erisipela.  
(D) Epidermólise bolhosa.  
(E) Síndrome de Stevens-Johnson.  
 
21) A Portaria Nº 1.130, de 05 de agosto de 
2015: 
 
(A) Institui a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 
(B) Aprova a Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da Atenção Básica 
(AB), no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
(C) Estabelece diretrizes para a organização 
da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
(D) Aprova a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares (PNPIC) no 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
(E) Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes.  
 
22) Os princípios e diretrizes, a caracterização 
e a relação de serviços ofertados na Atenção 
Básica serão orientadores para a sua 
organização nos municípios. Assinale a 
alternativa que corresponde ao princípio que 
se refere ao conjunto de serviços executados 
pela equipe de saúde que atendam às 
necessidades da população adscrita nos 
campos do cuidado, da promoção e 
manutenção da saúde, da prevenção de 
doenças e agravos, da cura, da reabilitação, 
da redução de danos e dos cuidados 
paliativos. Inclui a responsabilização pela 
oferta de serviços em outros pontos de 
atenção à saúde e o reconhecimento 
adequado das necessidades biológicas, 
psicológicas, ambientais e sociais causadoras 
das doenças, e manejo das diversas 
tecnologias de cuidado e de gestão 
necessárias a estes fins, além da ampliação 
da autonomia das pessoas e coletividade: 
 
(A) Universalidade.  
(B) Integralidade.  
(C) Equidade.  
(D) Longitudinalidade do cuidado.  
(E) Integridade.  
 
23) Diante das atualizações mundiais e 
nacionais, quanto a troca de um cateter 
venoso periférico, assinale a alternativa 
correta: 
 

(A) Necessariamente o cateter periférico 
deverá ser trocado a cada 72 horas. 
(B) Necessariamente o cateter periférico 
deverá ser trocado entre 72 a 96 horas. 
(C) Rotineiramente o cateter periférico não 
deve ser trocado em um período inferior a 96 
horas. A decisão de estender a frequência de 
troca para prazos superiores ou quando 
clinicamente indicado dependerá da adesão da 
instituição às boas práticas recomendadas.  
(D) Para pacientes neonatais e pediátricos, 
devido às complexidades clínicas, recomenda-se 
trocar o cateter rotineiramente, sem ultrapassar o 
prazo máximo de 96 horas.  
(E) Agulhas de aço deverão ser trocadas 
necessariamente a cada 72 horas.  
 
24) HTLV: 
 
(A) É um vírus.  
(B) É uma bactéria.  
(C) É um fungo. 
(D) É um protozoário.  
(E) É um príon.  
 
25) Assinale a alternativa que caracteriza: “um 
caso de malária contraído pelo enfermo na 
zona de sua residência”: 
 
(A) Caso importado.  
(B) Suspeita epidemiológica.  
(C) Caso familiar.  
(D) Surto.  
(E) Caso autóctone.  
 
26) São considerados níveis normais quando 
a contagem de plaquetas se encontra dentro 
do intervalo de 150 mil a 400 mil por microlitro 
de sangue. O risco de hemorragia aumenta 
quando este quantitativo está abaixo do valor 
mínimo normal. Assinale a alternativa que 
denomina o nível excepcionalmente baixo de 
plaquetas no sangue: 
 
(A) Plaquetocitose. 
(B) Plaquetopenia. 
(C) Trombocitose. 
(D) Poiquilocitose.  
(E) Tromboplasia. 
 
27) Assinale a única alternativa que aponta 
uma doença prevenível através da imunização 
com a Vacina Tríplice Viral:  
 
(A) Difteria.  
(B) Poliomielite. 
(C) Tétano.  
(D) Coqueluche.  
(E) Rubéola.  
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28) Assinale a alternativa que descreve a 
midríase: 
 
(A) Pupilas de tamanhos desiguais.  
(B) Estado normal das duas pupilas, que 
apresentam a mesma dimensão. 
(C) Contração da pupila, que pode ser 
temporária ou permanente, dependendo da 
causa. 
(D) Pupilas dilatadas, que pode ocorrer 
normalmente ou em resposta a um trauma físico, 
doença ou drogas. 
(E) Distúrbio que afeta o paralelismo entre os 
dois olhos, que apontam para direções diferentes. 
 
29) Doença autoimune causada pela 
intolerância ao glúten, uma proteína 
encontrada no trigo, aveia, cevada, centeio e 
seus derivados, como massas, pizzas, bolos, 
pães, biscoitos, cerveja, uísque, vodka e 
alguns doces, provocando dificuldade do 
organismo de absorver os nutrientes dos 
alimentos, vitaminas, sais minerais e água: 
 
(A) Miastenia gravis.  
(B) Síndrome de Guillain-Barré.  
(C) Doença celíaca.  
(D) Rabdomiólise.  
(E) Doença priônica.  
 
30) Preencha a lacuna com a alternativa 
correta: 
 
Diz-se que uma doença foi _____________ 
quando, depois de várias vacinações 
coletivas, não for mais verificada a ocorrência 
da mesma na população de uma determinada 
região.  
 
(A) Profilaxia.  
(B) Comunitária. 
(C) Urbanizada.  
(D) Endemizada.  
(E) Erradicada. 


