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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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(...) Consumidores 
Para o Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec), as operadoras não 
apresentam justificativas técnicas para 
inclusões ou reduções de franquias de dados 
nos novos planos. “Ao adotarem essas 
medidas, as operadoras elevam seus preços 
sem justa causa, detém vantagem excessiva nos 
contratos, limitam a competição e geram 
aumento arbitrário de lucro,” disse o 
pesquisador em telecomunicações do instituto, 
Rafael Zanatta. 
A entidade ingressou com uma ação civil 
pública contra as operadoras Claro, Net, Oi e 
Telefônica. O objetivo é impedir a suspensão do 
serviço de internet, que, segundo o Idec, é uma 
importante ferramenta de acesso à informação, 
reconhecido como direito fundamental e 
essencial para o exercício da democracia e da 
cidadania, “não devendo, portanto, prevalecer 
as alterações desejadas pelas operadoras”. (...). 
Revista Exame 
 
01) No fragmento: “Ao adotarem essas medidas, 
as operadoras elevam seus preços sem justa 
causa, detém vantagem excessiva nos 
contratos, limitam a competição e geram 
aumento arbitrário de lucro,” O pronome em 
destaque classifica-se como: 
 
(A)   Possessivo.  
(B)   Relativo.  
(C)  Pessoal. 
(D)  Demonstrativo. 
(E)  Interrogativo. 
 
02) A entidade ingressou com uma ação civil 
pública contra as operadoras (...). A palavra em 
destaque refere-se a: 
 
(A) Um artigo. 
(B) Um pronome. 
(C) Uma preposição. 
(D)       Um adjetivo. 
(E)       Um advérbio. 
  
03) A palavra “segundo” no excerto: “segundo o 
Idec, é uma importante ferramenta de acesso à 
informação (...)”. A construção utilizando a 
conjunção adverbial conformativa tem por 
objetivo: 
 
(A) Fazer uma alerta.  
(B)  Dar credibilidade ao que foi informado. 
(C)  Eximir-se da responsabilidade das 
informações. 
(D)  Exemplificar o que foi dito. 

(E)  Dar um conselho. 
 
04) No fragmento: “não devendo, portanto, 
prevalecer as alterações desejadas pelas 
operadoras”. (...). A conjunção destacada 
expressa ideia de: 
 
(A) Adição. 
(B) Conclusão. 
(C) Explicação. 
(D)  Adversidade.  
(E)  Alternância. 
 
05) O verbo em destaque na expressão: não 
devendo.  Apresenta-se no: 
 
(A)  Particípio.  
(B)  Futuro. 
(C) Presente. 
(D) Gerúndio. 
(E)  Pretérito perfeito. 
 
06) Os verbos: limitam e geram, apresentam-se 
no modo e tempo: 
 
(A) Indicativo presente. 
(B)  Indicativo pretérito perfeito. 
(C)  Subjuntivo presente. 
(D)  Indicativo futuro. 
(E)  Indicativo pretérito mais que perfeito. 
 
07) Artur tem uma divida de R$ 5000,00 no 
cartão de crédito, fez a seguinte proposta ao 
banco, uma entrada de R$ 1500,00 e o restante 
em 14 parcelas iguais. Se o banco aceitou a 
proposta, qual o valor a ser pago por cada 
parcela? 
 
(A) R$ 300,00.  
(B) R$ 280,00.  
(C) R$ 275,00.  
(D) R$ 250,00. 
(E) R$ 235,00. 
 
08) A cada 10 pizzas vendidas, quatro são de 
calabresa, se em um dia foram comercializadas 
300 pizzas, quantas foram de calabresa? 
 
(A) 40.  
(B) 80. 
(C) 100.  
(D) 110. 
(E) 120. 
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09) Seis sétimos de toda a arrecadação da loja 
de Ulisses é destinado aos custos, se em um 
determinado mês teve receita de R$ 35.000,00.  
Qual o valor que sobrou para ele após pagar 
todos os custos? 
 
(A) R$ 3.000,00.  
(B) R$ 5.000,00.  
(C) R$ 5.500,00.  
(D) R$ 6.000,00. 
(E) R$ 6.500,00. 
 
10) Em uma partida de Basquete, o placar marca 
27x25, sabendo que até o momento ocorreram 
apenas 2 cestas que valeram 3 pontos, as 
demais foram todas de dois pontos, quantas 
bolas foram encestadas até este momento do 
jogo? 
 
(A) 23. 
(B) 24. 
(C) 25. 
(D) 26. 
(E) 27. 
 
11) Dia em que é comemorado o aniversário do 
município de Piraquara: 
 
(A) 10 de janeiro. 
(B) 17 de janeiro. 
(C) 29 de janeiro. 
(D) 31 de outubro. 
(E) 15 de novembro. 
  
12)  A região hoje ocupada pelo município de 
Piraquara foi desmembrada de: 
 
(A) Curitiba. 
(B) São José dos Pinhais.  
(C) Pinhais. 
(D) Quatro Barras. 
(E) Araucária. 
 
13) Dentre as alternativas abaixo, identifique 
qual o outro nome que o município de Piraquara 
já teve: 
 
(A) Guapira. 
(B) Pilar. 
(C) Fonseca. 
(D) Deodoro. 
(E) São Roque. 
 
14) Em janeiro de 1890, O Decreto Estadual nº 
18, nomeou uma comissão composta por seis 
cidadãos, os quais teriam por responsabilidade 

a gestão legislativa e executiva do lugar que se 
tornaria o município de Piraquara. À época, 
estas pessoas eram conhecidas como: 
 
(A) Superintendentes. 
(B) Chefes. 
(C) Vereadores. 
(D) Classistas. 
(E) Vogais. 
 
15) Ao fazer o diagnostico de mastite puerperal, 
deve-se: 
 
(A)  tratar com AINES e manter o aleitamento 
materno. 
(B)  tratar com antibióticos, AINES e suspender o 
aleitamento materno. 
(C)  não medicar, usar somente compressas 
mornas e ordenha.  
(D)  tratar com antibióticos, AINES e manter o 
aleitamento materno. 
(E)  tratar com analgésicos, AINES.  
 
16) A resposta fetal inicial a privação de 
oxigênio durante o sofrimento fetal agudo é: 
 
(A)  taquicardia. 
(B)  bradicardia. 
(C)  respiração anaeróbia. 
(D)  vasocontrição. 
(E)  vasodilatação de suprarrenal. 
 
17) Dentre os fatores de risco abaixo para 
infecção puerperal, o mais importante é: 
 
(A)  obesidade. 
(B)  anemia. 
(C)  multiparidade. 
(D)  cesariana. 
(E) diabetes. 
 
18) Qual das condições abaixo confere efeito 
protetor contra o câncer de ovário? 
 
(A)  nuliparidade. 
(B)  uso de contraceptivo oral. 
(C)  terapia de reposição hormonal no climatério. 
(D)  obesidade. 
(E)  ausência de casos de câncer de ovário na 
família. 
 
19) Paciente realizou biopsia de colo uterino 
com diagnostico de câncer in situ, qual a sua 
conduta: 
 
(A)  curetagem. 
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(B)  conização. 
(C)  Wertheim- Meigs. 
(D)  controle citológico em 6 meses. 
(E)  controle citológico em 1 ano. 
 
20) O tratamento sistêmico para vaginose 
bacteriana deve ser feito com, assinale a 
alternativa correta: 
 
(A)  fluconazol 150mg VO dose única. 
(B)  tetraciclina 500 mg via oral a cada 6 horas 
durante 21 dias. 
(C)  azitromicina 1g VO dose única. 
(D)  metronidazol 400mg a cada 12 horas VO, 
durante 7 dias ou 2g VO em dose única.  
(E)  azitromicina 500mg VO durante 3 dias. 
 
21) Cluecells, em geral revelam alterações 
envolvendo qual agente patológico: 
 
(A)  Trichomonasvaginalis. 
(B)  Callymatobacteriumgranulomatis. 
(C)  Neisseriagonorrhoeae. 
(D)  Gardnerellavaginalis. 
(E)  CandidaAlbicans. 
 
22) Em qual DST das abaixo é obrigatório o 
tratamento do parceiro? 
 
(A)  candidíase. 
(B)  vaginose bacteriana. 
(C)  herpes genital. 
(D)  cervicite por clamídia. 
(E)  infecção urinária. 
 
23) Em qual das causas de hemorragia da 
gestação abaixo citadas o sangue é de origem 
predominantemente fetal: 
 
(A)  rotura de seio marginal. 
(B)  vasa prévia. 
(C)  rotura uterina. 
(D)  placenta prévia. 
(E)  descolamento prematuro de placenta. 
 
24) Qual dos elementos abaixo esta associado a 
risco aumentado de pré eclampsia? 
 
(A)  aumento da resistência na artéria uterina. 
(B)  aumento da resistência na artéria cerebral 
media fetal. 
(C)  aumento da ação do oxido nítrico e da 
prostaciclina. 
(D) presença de fibronectina fetal na secreção 
vaginal. 

(E)  presença de segunda onda de migração 
trofoblastica. 
 
25) Uma paciente com data de sua ultima 
menstruação no dia 15/09/2015, com ciclos 
regulares vem para consulta de pré-natal, 
segundo a regra de Nagele a data provável do 
parto é: 
 
(A)  22/06/2016. 
(B)  17/10/2016. 
(C)  20/07/2016. 
(D) 24/06/2016. 
(E)  21/06/2016. 
 
26) Com relação as modificações no organismo 
materno durante a gestação, é incorreto afirma 
que há: 
 
(A)  aumento do esvaziamento gástrico. 
(B)  glicosuria fisiológica. 
(C)  aumento da utilização periférica de glicose. 
(D)  redução na concentração de hemoglobina e 
plaquetas. 
(E)  redução dos níveis de creatinina. 
 
27) O tratamento para hipermobilidade do colo 
vesical deve ser feito com: 
 
(A)  colpofixaçãoretropubica. 
(B)  operação tipo Sling. 
(C)  operação de Kelly- Kennedy. 
(D)  operação de Manchester. 
(E)  operação de Wertheim- Meigs. 
 
28) O diagnostico precoce e tratamento imediato 
do câncer de colo de útero é um exemplo de 
prevenção: 
 
(A)  primária e secundária. 
(B)  secundária e terciária. 
(C)  primária. 
(D)  secundária. 
(E)  terciária. 
 
29) A principal causa de fissuras mamárias 
durante a amamentação é: 
 
(A)  recém nascido grande para a idade 
gestacional. 
(B)  pega incorreta do recém nascido. 
(C)  apojadura tardia. 
(D)  ausência de preparo mecânico dos mamilos 
no pré natal. 
(E)  parto gemelar. 
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30) O parâmetro considerado padrão ouro para 
o cálculo da idade gestacional na 
ultrassonografia é: 
 
(A)  diâmetro biparietal. 
(B)  circunferência cefálica. 
(C)  comprimento umeral. 
(D)  comprimento femural. 
(E)  comprimento cabeça-nádegas. 
 


