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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

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

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

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

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

gastou  na compra de frutas e na doceria ¼ do 

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

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

09) Uma equipe de basquetebol venceu  das 

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

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  

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

(E) Manteve-se estável. 
 
12) No início deste mês o aplicativo de troca de 
mensagens denominado WhatsApp foi 
bloqueado atendendo a determinação judicial. 
Esta decisão foi tomada pelo Juiz de que 
Comarca abaixo? 
 
(A) Lagarto – SE. 
(B) Marimbondo – AL. 
(C) Patos – PB. 
(D) Pavão – MG. 
(E) Raposa – MA. 
 
13) O Ministério da Justiça instituiu no início 
deste mês a Política Nacional de Alternativas 
Penais, com o objetivo de reduzir o número de 
presos no país por meio da aplicação de 
punições que substituam a privação da 
liberdade. São eixos norteadores desta política, 
EXCETO: 
 
(A) Ampliação e qualificação da rede de 
serviços de acompanhamento das alternativas 
penais. 
(B) Enfrentamento à cultura de encarceramento. 
(C) Fomento ao controle e à participação social 
nos processos de formulação, implementação, 
monitoramento e avaliação da política de 
alternativas penais. 
(D) Promoção de desencarceramento e da 
intervenção policial máxima. 
(E) Qualificação da gestão da informação. 
 
14) O que foi criado em 09/12/1.885? 
 
(A) A Comarca de Piraquara. 
(B) A Freguesia de Bom Jesus de Piraquara. 
(C) A Vila de Deodoro. 
(D) O Distrito de Deodoro. 
(E) O Município de Piraquara. 
 
15) No que concernem as medidas terapêuticas 
iniciais e período de avaliação voltada a 
hipercolesterolemia isolada, é correto afirmar: 
 
(A) Baixo risco, com medida terapêutica inicial 
de mudança de estilo de vida e reavaliação em 03 
meses. 
(B) Muito baixo risco, com medida terapêutica 
com atividade física somente. 
(C) Médio risco, com medida terapêutica inicial 
de mudança de estilo de vida e reavaliação em 06 
meses. 
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(D) Alto risco, com mudança do estilo de vida 
mais tratamento medicamentoso e reavaliação em 
06 meses. 
(E) Aterosclerose manifestada, mudança do 
estilo de vida mais tratamento medicamentoso e 
reavaliação individual. 
 
16) Dentre as causas secundárias de 
hipertrigliceredemias, qual das respostas NÃO é 
aceita? 
 
(A) Lipodostrofia familiar como causa 
metabólica. 
(B) Uso de medicamento como cefalosporina. 
(C) Uso de medicamento como a isotretinoína e 
corticoides. 
(D) Efeito do estrogênio e hipotireoidismo como 
causa metabólica. 
(E) Obesidade e sedentarismo decorrente do 
estilo de vida. 
 
17) A classificação clínica de Killip&Kimbal que 
gradua a gravidade da disfunção cardíaca se 
apresenta da seguinte forma: 
 
(A) I ao IV, sendo que o IV se refere ao edema 
pulmonar. 
(B) II com raros estertores crepitantes e III 
edema pulmonar. 
(C) III com choque cardiogênico. 
(D) IV com estertores sem edema pulmonar. 
(E) I sem congestão pulmonar e presença de 
B3. 
 
18) Os marcadores de lesão miocárdia 
apresentam diferenças particulares quanto ao 
tempo de inicio e normalização dos valores 
após os eventos cardíacos. Com base nessa 
afirmação assinale a resposta correta: 
 
(A) CKMB-atividade início de 4 a 8 horas com 
normalização de 48 a 72 horas. 
(B) Troponina início de 4 a 8 horas com 
normalização de 5 a 14 dias. 
(C) Mioglobina início de 6 a 9 horas com 
normalização de 12 a 24 horas. 
(D) CKMB-massa com início de 1 a 3 horas e 
normalização de 1 a 3 dias. 
(E) CKMB-massa com início de 3 a 6 horas e 
normalização de 12 a 24 horas. 
 
19) São contra-indicações absolutas de terapia 
fibrinolítica, exceto: 
 
(A) Lesão vascular cerebral conhecida. 
(B) Suspeita de dissecção aórtica. 

(C) Doenças da coagulação. 
(D) Úlcera péptica ativa. 
(E) Todas as alternativas anteriores estão 
incorretas. 
 
20) São contra-indicações relativas da terapia 
fibrinolítica, exceto: 
 
(A) Neoplasia intracraniana primária ou 
metastática. 
(B) Gravidez. 
(C) História de Hipertensão arterial crônica 
grave e não controlada. 
(D) Uso de anticoagulantes dicumarínicos. 
(E) Todas as alternativas anteriores estão 
incorretas. 
 
21) A diferenciação radiográfica de edema 
pulmonar agudo cardiogênico e não 
cardiogênico e apresentada por: 
 
(A) Área cardíaca normal ou aumentada no 
edema cardiogênico. 
(B) Distribuição do edema central no edema não 
cardiogênico. 
(C) Broncogramas aéreos presentes no edema 
cardiogênico. 
(D) Nível em base de 1/3 superior bilateral. 
(E) Linhas septais presentes no edema não 
cardiogênico. 
 
22) Sobre o manejo do paciente com 
tromboembolismo pulmonar é correto afirmar: 
 
(A) O Tratamento padrão é por inserção de filtro 
de veia cava. 
(B) Pacientes com quadro de trombólise é 
indicado a heparina de baixo peso molecular. 
(C) O início simultâneo da heparina não 
fracionada ou de baixo peso molecular associado 
ao Warfarin oral e tratamento padrão. 
(D) Os pacientes sob alto risco de sangramento 
não contra-indica o uso de Warfarin ou heparina. 
(E) A heparina não é utilizada. 
 
23) As doenças infecciosas podem ser 
diagnósticas através do leucograma e, este por 
sua vez é variável devido a várias influências. 
Com base nessa afirmativa, assinale a questão 
incorreta: 
 
(A) A resposta infecciosa depende do agente 
etiológico. 
(B) O grupo etário oferece variações na 
resposta infecciosa. 
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(C) Não é possível diferenciar ou sugerir 
infecção viral de bacteriana através do leucograma. 
(D) É independente do local acometido e 
extensão do processo lesivo. 
(E) As condições imunológicas do paciente 
estão diretamente relacionadas. 
 
24) Perdas sanguíneas superiores a 20% da 
volemia predispõem quadros de hemorragia 
capazes de causar anemia aguda. Baseado 
nessa informação assinale qual hemorragia 
NÃO evolui para anemia aguda: 
 
(A) Por trauma acidental. 
(B) Doação de sangue. 
(C) Retroperitoneais. 
(D) Amputação traumática. 
(E) Trans e pós-operatórios. 
 
25) Sobre os sinais e sintomas de deficiência de 
vitamina B12 e correto afirmar: 
 
(A) Síndromes cerebelares e convulsões são 
achados neurológicos precoces. 
(B) Glossite se apresenta com ardência ao uso 
de bebidas ácidas. 
(C) Depressão e insônia ocorrem tardiamente. 
(D) Ganho de peso acentuado. 
(E) A anemia megaloblástica desenvolve 
precocemente. 
 
26) A anorexia nervosa distúrbio psiquiátrico 
comum em mulheres jovens, é um caso 
particular de desnutrição dietética preferencial 
quanto aos carboidratos. Tal quadro pode 
apresentar-se com: 
 
(A) Anemia hiporreativa com trombocitopenia 
grave de forma súbita. 
(B) Retorno lentificado da hematopoese com a 
correção nutricional. 
(C) Ganho de peso. 
(D) Presença de acantócitos secundários a falta 
de carboidratos. 
(E) Ausência de transformação e alteração 
estrutural da medula óssea. 
 
27) Atividade elétrica atrial desorganizada, com 
frequência atrial entre 450 e 700 ciclos por 
minuto e resposta ventricular variável visto no 
ECG, está presente em qual das arritmias 
supraventriculares: 
 
(A) Extrasístolejuncional. 
(B) Fibrilação atrial. 
(C) Flutter atrial. 

(D) Ritmo juncional. 
(E) Inversão de segmento st. 
 
28) São fatores de risco de má evolução da 
agudização da DPOC, exceto: 
 
(A) Dispneia grave. 
(B) Desnutrição. 
(C) Persistência do tabagismo. 
(D) Uso de antibiótico há mais de 15 meses. 
(E) Comorbidades significativas. 
 
29) Sobre a terapia na DPOC é correto afirmar: 
 
(A) Beta2 agonistas de longa duração são mais 
indicados nos quadros de exacerbação. 
(B) O brometo de ipratrópio é indispensável 
como efeito aditivo ao beta2 agonistas nos quadros 
de exacerbação. 
(C) A indicação de prednisona 40mg é bem vida 
nas agudizações sem necessidade de 
internamento. 
(D) Cefepima e ceftadizime não são indicadas 
para infecções por gram negativo. 
(E) Cefepima e ceftadizime não são indicadas 
para infecções por pseudômonas. 
 
30) Relaciona-se com a hipertrigliceredemias 
corretamente: 
 
(A) A Ceftriaxona pode ser causa em uso 
crônico. 
(B) Corticóide terapia não causa. 
(C) Não há correlação com o sexo na 
epidemiologia. 
(D) Geralmente acomete crianças devido a 
obesidade infantil que em adultos obesos. 
(E) A atividade física não tem se mostrado 
eficaz no auxílio ao tratamento. 
 


