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 NOME DO CANDIDATO                                                                                              NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

MATEMÁTICA 06 a 09 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 a 30 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o poema, a seguir, de Manuel Bandeira: 
 
CARTAS DE MEU AVÔ 
 
A tarde cai, por demais 
Erma, úmida e silente… 
A chuva, em gotas glaciais, 
Chora monotonamente. 
 
E enquanto anoitece, vou 
Lendo, sossegado e só, 
As cartas que meu avô 
Escrevia a minha avó. 
 
Enternecido sorrio 
Do fervor desses carinhos: 
É que os conheci velhinhos, 
Quando o fogo era já frio. 
 
Cartas de antes do noivado… 
Cartas de amor que começa, 
Inquieto, maravilhado, 
E sem saber o que peça. 
 
Temendo a cada momento 
Ofendê-la, desgostá-la, 
Quer ler em seu pensamento 
E balbucia, não fala… 
 
A mão pálida tremia 
Contando o seu grande bem. 
Mas, como o dele, batia 
Dela o coração também. 
 

Questão 01  
 
Dentre as figuras de linguagem presentes neste 
poema, é CORRETO afirmar: 
 

(A) “A chuva, em gotas glaciais, 
Chora monotonamente”. (Prosopopeia ou 

Personificação) 

 

(B) “Quando o fogo era já frio” (Hipérbole) 
 

(C) “E balbucia, não fala…” (Polissíndeto) 
 

(D) “Mas, como o dele, batia 
Dela o coração também. (Antítese) 

 

Questão 02  
 
Quais são as características presentes no segundo 
verso da primeira estrofe? 
 

(A) Movimentada e agitada. 
(B) Solitária e silenciosa. 
(C) Calorosa e cheia de mistérios. 
(D) Rebelde e repleta de dúvidas. 

 

Questão 03  
 

Quanto aos termos destacados, a seguir, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
(A) “Enternecido sorrio” – Nesta oração não há 

sujeito. 

(B) “Ofendê-la, desgostá-la” – Os pronomes 
destacados funcionam sintaticamente como 
adjunto adnominal. 
 

(C) “A mão pálida tremia” – O verbo em destaque 
está conjugado no pretérito imperfeito do modo 
indicativo. 

 
(D) “As cartas que meu avô escrevia a minha avó” – 

Em destaque, apenas pronomes 
demonstrativos. 

 

Questão 04  
 
Observe a ortografia das palavras, a seguir, e assinale 
a alternativa CORRETA: 
 

(A) Os bombeiros obteram os melhores resultados 
no socorro às vítimas do incêndio. 
 

(B) A coordenação pedagógica da escola 
incomendou os livros didáticos para análise. 

 
(C) A população precisa ter bom censo para 

votação de seus representantes legais. 
 

(D) É necessário discernimento para a tomar 
grandes decisões. 
 

Questão 05  
 
Quanto à relação entre fonema e letra, é CORRETO 
afirmar: 
 

(A) MAÇÃ – 4 letras e 5 fonemas. 
(B) RELÓGIO – 7 letras e 6 fonemas. 
(C) CHAVE – 5 letras e 4 fonemas. 
(D) PÁSSARO – 7 letras e 7 fonemas. 

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 06  
 
Um celular que custava R$ 890,00 entrou na promoção 
e passou a custar R$ 712,00. Com base nessas 
informações, é CORRETO afirmar que o celular teve 
um desconto de: 
 

(A) 10%. 
(B) 20%. 
(C) 30%. 
(D) 40%. 
 

Questão 07  
 
André aplicou um capital de R$ 8400,00 por um 
período de 15 meses à taxa de juros simples de 5% ao 
mês. Sobre essa aplicação, podemos afirmar que o 
juros obtido é igual a: 
 

(A) R$ 4800,00. 
(B) R$ 5400,00. 
(C) R$ 5900,00. 
(D) R$ 6300,00. 

 

Questão 08  
 
Considere os conjuntos F = {3,7,9,12,13,15,16} e H = 
{1,6,10,12,14,15}, sobre esses dois conjuntos podemos 
afirmar que: 
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(A) F ∩ H = {12,15} 
(B) F ∪ H = {3,6,7,9,13,14,15,16} 

(C) F∪ H = {1,3,6,7,10,12,13,15,16 }    

(D) F ∩ H = {1,6,10,14} 
 

Questão 09  
 
Uma calçada de 900 m² está sendo construída. Em 8 
dias foram construídos 120 m² da calçada. 
Considerando que a construção continue no mesmo 
ritmo, é CORRETO afirmar que a calçada estará 
concluída em uma quantidade de dias igual a: 
 

(A) 30 dias. 
(B) 45 dias. 
(C) 60 dias. 
(D) 75 dias. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 10  
 
São princípios doutrinários e organizativos do Sistema 
Único de Saúde, EXCETO: 
 

(A) Privatização/ terceirização. 
(B) Integralidade/ descentralização. 
(C) Universalização/ hierarquização. 
(D) Universalização/ regionalização. 

 

Questão 11  
 
A lei orgânica 8080/90 estabelece as atribuições de 
cada nível do governo, dentro do Sistema Único de 
Saúde – SUS. Segundo esta lei, é atribuição da união: 
 

(A) Elaborar normas para regular as relações entre 
o SUS e os serviços privados contratados de 
assistência à saúde. 
 

(B) Formar consórcios intermunicipais entre as 
diversas regiões dos estados. 

 
(C) Gerir laboratórios públicos de saúde e 

hemocentros vinculados ao SUS. 
 

(D) Executar ações de saneamento básico para a 
população. 

 

Questão 12  
 
De acordo com a lei nº 8080/90, aos municípios é 
permitido: 
 

(A) Elaborar normas para a política nacional de 
produção de insumos para a saúde. 

(B) Promover a descentralização dos serviços e 
ações de saúde. 
 

(C) Constituir consórcios para desenvolver ações de 
saúde. 

 
(D) Executar a vigilância de portos, aeroportos e 

fronteiras. 
 

Questão 13  
 
O financiamento do SUS é feito através de recursos 
oriundos das seguintes fontes: 
 

(A) Ministério da saúde e folha de salários dos 
trabalhadores. 
 

(B) Orçamento da seguridade social, dos estados e 
municípios. 

 
(C) Fundo nacional de saúde e conselho nacional 

de saúde. 
 

(D) Congresso nacional e assembleias legislativas. 
 

Questão 14  
 
Pode-se afirmar em relação à Estratégia Saúde da 
Família: 
 

(A) É um programa de medicina preventiva. 
 

(B) Consiste em um pacote assistencial voltado 
para o atendimento de população de risco. 

 
(C) É um modelo adotado pelo ministério da saúde 

para organizar a Atenção Primária no país. 
 

(D) Constitui um programa com características 
similares aos demais programas estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde. 

 

Questão 15  
 
Adolescente de 17 anos vem à consulta com quadro de 
odinofagia, faringe com hiperemia a placas, 
hepatoesplenomegalia, além de linfonodomegalia 
generalizada. Sua principal hipótese diagnóstica é: 
 

(A) Faringite estreptocócica. 
(B) Mononucleose infecciosa. 
(C) Febre faringoconjuntival. 
(D) Gripe. 

 

Questão 16  
 
Adulto de 30 anos inicia quadro de diarréia aquosa, 
três episódios, alto volume, sem desidratação. Não 
realizou viagens. É hígido. A hipótese diagnóstica mais 
provável é: 
 

(A) Causa viral. 
(B) Causa bacteriana. 
(C) Verminose. 
(D) Doença funcional. 

 

Questão 17  
 
Medicamento que não altera sobrevida na insuficiência  
cardíaca: 

(A) Metoprolol. 
(B) Ieca. 
(C) Propranolol. 
(D) Espironolactona. 

 

Questão 18  
 

Paciente, 50 anos, com febre, tosse, estertores na base 
direita. Raio-x mostra consolidação em base direita. 
Não há sinais de sepse. Não deve ser administrado: 

 

(A) Amoxicilina. 
(B) Macrolideo. 
(C) Doxiciclina. 
(D) Ciprofloxacino. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
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Questão 19  
 
Não é critério diagnóstico de lupus eritematoso 
sistêmico: 
 

(A) Presença de fan (fator anti-núcleo). 
(B) Convulsões. 
(C) Anemia hemolítica. 
(D) Confusão mental. 

 

Questão 20  
 
Você se depara com um paciente e, durante a 
anamnese, detecta tristeza, anedonia e fadigabilidade. 
A fim de realizar diagnósticos diferenciais 
psiquiátricos, faz várias perguntas das quais NÃO se 
inclui: 
 

(A) Você, em alguns momentos, se sente eufórico? 
 

(B) Você sente ansiedade importante? Sempre está 
em alerta achando que algo de ruim pode 
acontecer? 

 
(C) Como está seu sono? 

 
(D) Tem tido alteração para urinar? 

 

Questão 21  
 
Depois de diagnosticado, no caso acima, a depressão 
mista, você, imediatamente: 
 

(A) Inicia paroxetina. 
(B) Inicia clonazepam. 
(C) Verifica se há ideação suicida. 
(D) Encaminha para psicoterapia e inicia ISRS 

(inibidor seletivo de recaptação de serotonina). 
 

Questão 22  
 

Marque a alternativa que NÃO é causa de parada 
cardiorrespiratória em AESP: 
 

(A) Hipóxia. 
(B) Tromboembolismo pulmonar. 
(C) Infarto agudo do miocárdio. 
(D) Hiponatremia. 

 

Questão 23  
 
Paciente de 70 anos, portador de doença de Alzheimer 
em estágio avançado, HAS e DM, mora em lar de 
idosos. Você acaba de se deparar com quadro de 
pneumonia. Então: 
 

(A) Administra amoxicilina e não indica 
internamento. 
 

(B) Administra ciprofloxacino e não indica 
internamento. 

 
(C) Administra ceftriaxona IM e indica internamento. 

 
(D) Administra piperacilina-tazobactam e indica 

internamento. 
 

Questão 24  
 
Paciente, homem de 24 anos portador de anemia 
ferropriva de moderada intensidade. Não apresenta 

demais sintomas associados. Na verificação da causa 
você investiga: 
 

(A) Trato gastrointestinal. 
(B) Medula óssea. 
(C) Rins. 
(D) Pulmão. 

 

Questão 25  
 

Sinal que indica hipertensão secundária: 
 

(A) Sopro abdominal em região paraumbilical. 
(B) Cruzamento AV patológico na fundoscopia. 
(C) Aumento gradativo de creatinina. 
(D) Parestesia de MMII. 

 

Questão 26  
 

Antibiótico específico para Gram-negativos: 
 

(A) Gentamicina. 
(B) Clindamicina. 
(C) Penicilina cristalina. 
(D) Amoxicilina. 

 

Questão 27  
 
Melhor antibiótico para uso no etilista com pneumonia: 
 

(A) Amoxicilina. 
(B) Clindamicina. 
(C) Gentamicina. 
(D) Cefepime. 

 

Questão 28  
 

Qual região do corpo que, obrigatoriamente, deve ser 
examinada na consulta do paciente diabético: 
 

(A) Lombar. 
(B) Epigástrica. 
(C) Coluna cervical. 
(D) Pés. 
 

Questão 29  
 
Paciente de 60 anos, HAS e DM, internado por AVE. 
Possui FA paroxística (ou seja, momentos de arritmia). 
Deve-se: 

 
(A) Administrar apenas AAS e sinvastatina. 
(B) Anticoagular. 
(C) Realizar dupla antiagregação plaquetária. 
(D) Não administrar qualquer medicamento. 

 

Questão 30  
 
Principal medida de tratamento na cetoacidose 
diabética: 
 

(A) Insulina. 
(B) Hidratação. 
(C) Cloreto de potássio. 
(D) Bicarbonato. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Curiúva - PR  

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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