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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) Relaciona-se com a Icterícia não fisiológica:  
 
(A) Manifesta-se de 48 a 72 horas pós 
nascimento. 
(B) O nível sérico de bilirrubina atinge um pico 
de 4 a 12 mg/dl em torno do 3º ao 5º dia após o 
nascimento. 
(C) Circulação hepática diminuída. 
(D) Icterícia do aleitamento materno. 
(E) Sindrome de Hutchinson-Gilford. 
 
16) Assinale a alternativa verdadeira referente 
as afirmativas abaixo: 
  
I - O leite humano é a segunda fonte de 
nutrientes que uma criança necessita para seu 
crescimento nos primeiros meses de vida.  
II - Os teores da maioria dos elementos minerais 
não variam com a genética, a nutrição materna, 
o período de lactação e também entre os grupos 
étnicos. 
III - Os teores de minerais variam 
significativamente de mãe para mãe, sendo o 
colostro o tipo de leite que apresenta níveis 
mais elevados, seguido pelo leite de transição e 
pelo leite maduro. 
 
(A) Somente a afirmativa I está correta. 
(B) Somente a afirmativa II está correta. 
(C) Somente a afirmativa III está correta. 
(D) As três afirmativas estão corretas. 
(E) As três afirmativas estão incorretas. 
 
17) Referente a “anemia ferropriva” é incorreto 
relacionar: 
 
(A) Anemia é definida pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) como a condição na qual o 
conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo 
do normal. 
(B) Dieta inadequada não pode ser uma das 
causas. 
(C) Podem surgir em pacientes com doenças do 
trato gastrointestinal que impeçam a absorção de 
ferro cronicamente. 
(D) A principal causa é a perda sanguínea. 
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(E) Síndrome das pernas inquietas. 
 
18) Quanto as consequências dos “Erros Inatos 
do Metabolismo” está incorreto afirmar: 
 
(A) As consequências podem ser o acúmulo de 
substâncias normalmente presentes em pequena 
quantidade. 
(B) A deficiência de produtos intermediários 
críticos. 
(C) A deficiência de produtos finais específicos. 
(D) O excesso nocivo de produtos de vias 
metabólicas acessórias. 
(E) O excesso benéfico de produtos de vias 
metabólicas. 
 
19) Assinale a alternativa incorreta relacionado 
a “Ascaridíase”: 
 
(A) A ascaridíase é uma doença parasitária do 
homem. 
(B) Causada por um helminto do filo Nematoda. 
(C) Habitualmente não causa sintomatologia. 
(D) Pode manifestar-se por dor abdominal, 
diarreia, náuseas e anorexia. 
(E) Mesmo com grande numero de vermes não 
ocorre quadro de obstrução intestinal. 
 
20) Está correto quanto as convulsões na 
infância e adolescência: 
 
(A) As crianças menores podem ter convulsões 
quando têm febre; nestes casos, são chamadas 
"convulsões febris", e  representam quadro clássico 
de epilepsia. 
(B) A convulsão febril é o distúrbio convulsivo 
mais raro na infância. Acomete de 12 a 25% das 
crianças até 5 anos de idade. 
(C) Ela é definida como “uma crise que ocorre 
na infância, geralmente entre 1 mês e doze anos de 
idade, não associada a febre e apresenta evidência 
de infecção intracraniana (como meningite) ou de 
doença neurológica aguda (trauma, tumor)”. 
(D) Normalmente não deixa seqüelas, 
raramente ocorre mais de três vezes e desaparece 
após os 5 anos de idade. 
(E) A crise febril normalmente é generalizada e 
ocorre durante a lenta elevação da febre.  
 
21) O PH sérico nos recém-nascidos favorece, 
comparativamente em relação aos adultos em: 
 
(A) Menores concentrações séricas de 
albumina. 
(B) Necessitam de doses menores de 
medicação. 

(C) Reduzida atividade da glucoronil 
transferase. 
(D) Promove ganho de peso rapidamente. 
(E) Aumenta a imunidade. 
 
22) Analise as afirmativas relacionadas com a 
“Endocardite” e assinale a alternativa 
verdadeira: 
 
I - O Streptococcus viridans, é o agente mais 
importante das endocardites subagudas, além 
de outros estreptococos como o S. sanguis, S. 
mutans e S. mitior. 
II - O evento inicial geralmente é a lesão 
endotelial por alteração da dinâmica do fluxo 
sanguíneo, predispondo esse tecido ao 
processo infeccioso.  
III - O segundo evento é a ocorrência de uma 
bacteremia numa intensidade suficiente para 
que a bactéria fique aderida ao endotélio lesado, 
dando origem à infecção. 
  
(A) Somente a afirmativa I está incorreta. 
(B) Somente a afirmativa II está incorreta. 
(C) Somente a afirmativa III está incorreta. 
(D) Nenhuma afirmativa está correta. 
(E) Todas estão corretas. 
 
23) Assinale a alternativa correta referente a 
“Síndrome da Angústia Respiratória do Recém 
Nascido”: 
 
(A) Presença de outras causas que causam 
insuficiência respiratória. 
(B) Desconforto respiratório tardio, após 10 dias 
de vida. 
(C) Terapia secundária com surfactante 
exógeno. 
(D) Pressão não positiva em vias aéreas. 
(E) CPAP nasal. 
 
24) Sobre as Doenças Reumáticas na Infância é 
correto afirmar: 
 
(A) Dividida em cinco subtipos, com 
manifestações clínicas e evoluções diferentes: tipos 
sistêmico, anartircular, oligoarticular, monoarticular 
e poliarticular. 
(B) A terapêutica disponível atualmente visa 
reverter essas deformidades. 
(C) Procura tratar terapeuticamente 
disponibilizando uma vida normal para a criança. 
(D) Não há tratamento. 
(E) Sintomas de queda do estado geral, 
podendo haver febre, aumento do apetite e da 
disposição para as atividades diárias, estimulando 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Febre
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Insufici%C3%AAncia_respirat%C3%B3ria&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Surfactante
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desde o rendimento escolar até o ritmo de 
brincadeiras. 
 
25) Analise as afirmativas e assinale a 
alternativa correta quanto ao “ácido fólico”: 
 
I - Relaciona-se a defeitos na formação do tubo 
neural. 
II - A deficiência geralmente promove a anemia 
megaloblástica. 
III - O folato é encontrado nas frutas e vegetais 
verdes. 
 
(A) Somente a afirmativa I está incorreta. 
(B) Somente a afirmativa II está incorreta. 
(C) Somente a afirmativa III está incorreta. 
(D) Nenhuma afirmativa está correta. 
(E) Todas estão corretas. 
 
26) Distúrbios do funcionamento de enzimas 
que atuam no metabolismo da bilirrubina 
podendo apresentar icterícia no recém nato: 
 
(A) Síndrome de Gilbert, de Criegler-Najar. 
(B) Síndrome de Steve-Jhonson. 
(C) Síndrome de Marfan. 
(D) Síndrome de Guillian-Barré. 
(E) Síndrome de Jacobs. 
 
27) É contraindicado a aplicação das vacinas de 
Sarampo e de Caxumba quando houver história 
pregressa de alergia à: 
 
(A) Penicilina. 
(B) Ovos de galinha. 
(C) Lactose. 
(D) Glútem. 
(E) Poeira e/ou ácaros. 
 
28) Relaciona-se com história de dentes em 
péssimo estado de conservação, procedimentos 
odontológicos, sondagem vesical e a presença 
de um foco infeccioso primário como infecção 
de pele, infecção ósteo-articular, pneumonia 
e/ou infecção urinária: 
 
(A) Artrite reumatóide juvenil. 
(B) Impetigo. 
(C) Endocardite. 
(D) Erisipela. 
(E) Celulite. 
 
29) Na gastroenterite, sangue positivo e 
leucócitos nas fezes em crianças deve-se: 
 
(A) Realizar colonoscopia com urgência. 

(B) Tratar com hidratação endovenosa e SRO- 
soro de reidratação oral. 
(C) Conduta expectante. 
(D) Hemograma e cultura de fezes para 
determinar ação inicial. 
(E) Iniciar antibióticoterapia. 
 
30) Assinale a alternativa correta relacionado a 
“Ascaridíase”: 
 
(A) Manifesta-se somente no intestino. 
(B) A obstrução intestinal, caso ocorra, trata-se 
com lavagem intestinal somente. 
(C) A tosse pode ser ocasionada nas 
infestações mais graves. 
(D) As larvas não saem através do orifício anal. 
(E) O uso de medicamentos que causam a 
morte das larvas são a primeira escolha no 
tratamento. 
 


