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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 e 

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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Texto base para as questões de 1 a 5. 
 
(...) Ah! As viagens! Você já reparou que só nós 
parecemos estar trabalhando, enquanto os outros 
tomam uma taça de vinho com vista para uma praça 
europeia? Os que não estão lá fazem trilhas 
incríveis, nadam com golfinhos ou brindam num 
paraíso caribenho. Há também a turma que passa 
temporadas no exterior, para relaxar, estudar ou criar, 
estes para mim os mais invejados. E nós em um 
engarrafamento, com um café morno de consolo. 
Todos se divertem, casam, formam-se, batizam, 
debutam. Nas enfadonhas fotos de grupos, vemos 
gente vestida de forma incômoda, com seus 
melhores sorrisos estudados. Os casais estão 
apaixonados, a família, unida, netos e avós se 
entendem, há muitos sobrinhos, os filhos são fofos, 
os cachorros são adequados, os gatos, simpáticos. 
Os protagonistas mais apreciados em postagens 
edulcoradas são os filhotes, humanos ou animais. 
Não quer dizer que eu deixe de colocar tudo isso: 
filhas, festas, viagens. Cada um a seu tempo, Bilbo, o 
cachorro babão, e a arisca gatinha Cora têm sido 
vedetes da parte pública da minha vida. 
 
01) Do fragmento: “(...) Ah! As viagens! Você já 
reparou que só nós parecemos estar trabalhando, 
enquanto os outros tomam uma taça de vinho 
com vista para uma praça europeia?”. O termo 
em destaque dá indicação de: 
 
(A) Tempo. 
(B) Condição. 
(C) Consequência. 
(D) Finalidade. 
(E) Proporcionalidade. 
 
02) No excerto em destaque: “Os casais estão 
apaixonados, a família, unida, netos e avós se 
entendem, há muitos sobrinhos, os filhos são 
fofos, os cachorros são adequados, os gatos, 
simpáticos”. O verbo haver em destaque pode 
ser substituído por: 
 
(A) Têm. 
(B) Existem. 
(C) Existe. 
(D) Tem. 
(E) hão. 
 
03) Neste trecho: “Não quer dizer que eu deixe de 
colocar tudo isso: filhas, festas, viagens”. A 
palavra destacada é: 
 
(A) Substantivo. 
(B) Verbo. 
(C) Pronome. 

(D) Advérbio. 
(E) Conjunção. 
 
04) Os verbos: “relaxar, estudar ou criar” são 
verbos do: 
 
(A) Indicativo. 
(B) Subjuntivo. 
(C) Infinitivo. 
(D) Gerúndio. 
(E) Particípio. 
  
05)  O pronome estes do excerto: “Há também a 
turma que passa temporadas no exterior, para 
relaxar, estudar ou criar, estes para mim os mais 
invejados”. Refere-se a: 
 
(A) Aos que vão relaxar. 
(B) Aos que vão relaxar e estudar. 
(C) Aos que vão estudar ou criar. 
(D) Aos que vão estudar. 
(E) Aos que vão criar. 
 
06) Determine o valor de x, sabendo que x é um 
valor real. E que a equação é três quartos de x 
subtrair um oitavo mais sete terços igual a um 
nono de x: 
 
(A) 477/138 
(B) 312/145 
(C) 397/124 
(D) 878/135 
(E) 514/165 
 
07) Entrevistando uma população de 2500 
pessoas sobre duas marcas de camisetas. Destas 
pessoas 1524 usam a marca A e 346 não tem 
preferência entre a marca A ou B, ou seja usam 
as duas marcas. Quantas pessoas usam somente 
a marca B? 
 
(A) 635 
(B) 763 
(C) 827 
(D) 878 
(E) 976 
 
08) Dada a sequência 12, 144, 1728, ... Qual o 
próximo elemento? 
 
(A) 18645 
(B) 19378 
(C) 20736 
(D) 21524 
(E) 22362 
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09) Em uma obra um pedreiro gastou dois terços 
da sua jornada de trabalho para colocar o piso 
em uma casa. Se este pedreiro trabalha 6 dias da 
semana 9 horas diárias. Quantas horas ele 
trabalhou no piso? 
 
(A) 30 
(B) 33 
(C) 36 
(D) 39 
(E)  42 
 
10) Dona Maria vai comprar uma geladeira que 
custa R$ 1530,00 a vista. Mas como ela não pode 
comprar à vista vai parcelar em 8 vezes com um 
acréscimo de 12% no valor à vista.  Qual o valor 
da parcela que Dona Maria pagará?  
 
(A) R$ 183,60 
(B) R$ 214,20 
(C) R$ 230,50 
(D) R$ 244,10 
(E) R$ 271,30 
 
11) Data de instalação do município de 
Mariópolis: 
 
(A) 01 de julho de 1955. 
(B) 01 de julho de 1960. 
(C) 28 de agosto de 1966. 
(D) 31 de dezembro  de1963. 
(E) 28 de novembro de 1961. 
 
12) Dentre os municípios abaixo, qual NÃO está  
localizado no Estado do Paraná: 
 
(A) Kaloré. 
(B) Fênix. 
(C) Curitibanos. 
(D) Piên. 
(E) Ampére. 
  
13) O Ministério Público do Paraná, juntamente 
com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao 
Crime Organizado – GAECO, desenvolve 
investigação visando elucidar supostos crimes 
praticados na Delegacia da Receita Estadual de 
Londrina, com desdobramento também em 
outros municípios. Esta operação recebeu o 
nome de: 
 
(A) Lava Jato. 
(B) Publicano. 
(C) Bala de Prata. 
(D) Sonegadores. 
(E) Receita Bomba. 
 
 
 

14) Em regra, o período de vigência de um Plano 
Plurianual – PPA, elaborado pelo Poder 
Executivo, é: 
 
(A) Três últimos anos de um governo e alcança o 
primeiro ano do mandato seguinte. 
(B) Do primeiro ao último ano do mesmo período 
de mandato. 
(C) Do terceiro ano de mandato ao segundo ano 
do mandato seguinte. 
(D) Do quarto ano de mandato ao terceiro ano do 
mandato seguinte. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
15) Quanto a Espondiloartropatias, analise as 
afirmativas e assinale a alternativa correta: 
 
I - O termo “artrite soronegativa” 
(espondiloartropatias) compreende 5 condições 
parecidas, sob alguns pontos de vista, mas 
diferentes sob outros. Espondilite anquilosante, 
artrite reativa (Reiter), artrite psoriática 
(psoriásica), artrite associada às doenças 
inflamatórias intestinais, e espondiloartropatias 
indiferenciadas. 
II - Estas 5 condições têm em comum a 
possibilidade de acometer a coluna e as 
articulações sacroilíacas (além das outras 
articulações que são normalmente acometidas 
por todos os tipos de artrite), e a tendência a 
causar uveítes, entesites e dactilites – dedos em 
salsicha. 
III - O gene HLA-B27 contribui para propensão à 
todas estas condições. Elas são chamadas de 
“soronegativas” porque não há exame específico 
para o diagnóstico. O tratamento adequado pode 
melhorar muito a qualidade de vida dos 
portadores destas condições. 
 
(A) Somente a primeira afirmativa está correta. 
(B) Somente a segunda afirmativa está correta. 
(C) Somente a terceira afirmativa está correta. 
(D) Todas afirmativas estão corretas. 
(E) Todas afirmativas estão incorretas. 
 
16) Relaciona-se a Espondiloartropatia, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
(A) Artrites soronegativas. 
(B) Artropatias soronegativas. 
(C) Espondiloartrites soronegativas. 
(D) Reumatismo soronegativo. 
(E) Artrite Soronegativa de Jhonson. 
 
17) Etiologia: vírus, parasitas, espiroquetas, 
traumas, piogênica, química ou idiopática; 
aumento de volume escrotal, hiperemia local, dor 
à palpação do testículo e manuseio dos mesmos; 
diagnóstico através de exame de urina, 

http://www.infoescola.com/biologia/os-virus/
http://www.infoescola.com/sistema-circulatorio/hiperemia/
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urocultura, testes para gonorréia e clamídia, 
leucograma e ecografia escrotal, assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Sífilis. 
(B) Bartolinite. 
(C) Orquite. 
(D) Candidíase. 
(E) Epididimite. 
 
18) Doença viral, sem vacina, transmitida pelo 
mosquito Aedes aegypti, possui sintomas 
semelhantes a Chikungunya e Zica.  Assinale a 
alternativa incorreta: 
 
(A)  Dengue. 
(B)  Malária. 
(C)  Febre Amarela. 
(D)  Leishmaniose. 
(E)  Doença de Chagas. 
 
19) Quanto a vacinação antitetânica, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
(A) As vacinas são gratuitas no programa de 
imunização ativa contra tétano. 
(B) A vacina de tétano deve ser realizada via 
intramuscular. 
(C) A dose de reforço é realizada somente após 
10 anos de contagem a partir da ultima vacina 
antitetânica. 
(D) O esquema vacinal completo utiliza-se 3 
doses. 
(E) A vacina também é indicada quando há 
mordedura por cachorro em região de mãos e pés. 
 
20) Analise as afirmativas abaixo quanto a 
classificação dos agentes cancerígenos e 
assinale a alternativa correta: 
 
I - Classe I: substância cujo efeito carcinogênico 
para o homem foi demonstrado através de 
estudos epidemiológicos de causa-efeito. 
II - Classe II: Substância pouco provavelmente 
carcinogênicas para o homem. Estudos de 
toxicidade a curto prazo efetuados em animais. 
(Formol, crômio VI, benzeno). 
III - Classe III: Substâncias não-suspeitas de 
causas de câncer no organismo humano, sem as 
quais não se dispõe de dados suficientes provar 
sua atividade carcinogênica, e os estudos com 
animais não fornecem provas suficientes para 
classifica-las na classe II. 
 
(A) Somente a primeira afirmativa está correta. 
(B) Somente a segunda afirmativa está correta. 
(C) Somente a terceira afirmativa está correta. 
(D) Todas afirmativas estão corretas. 
(E) Todas afirmativas estão incorretas. 

 
21) Na prevenção da obesidade pode-se 
relacionar os Índices de Massa Corpórea (IMC), 
assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) Sobre peso IMC: 29,89. 
(B) Peso normal IMC: 27,80. 
(C) Obesidade Mórbida IMC: 41,50. 
(D) Baixo Peso IMC: 17,62. 
(E) Obesidade Grau 1 IMC: 34,00. 
 
22) Quanto ao câncer colorretal, analise as 
afirmativas e assinale a alternativa correta: 
 
I - O câncer colorretal é uma neoplasia que se 
origina de qualquer porção do colón, reto ou 
canal anal. A doença começa na camada 
superficial do revestimento intestinal e com o 
tempo vai atingindo as camadas mais profundas. 
II - Atinge pessoas de qualquer sexo e idade, mas 
é mais comum após os 20 anos. No Brasil, para o 
ano de 2015, há uma estimativa de 135.310 casos 
novos em homens e 148.800 casos novos em 
mulheres, sendo assim, o 2° tumor mais comum 
em homens (ficando atrás de próstata) e o 2° 
tumor mais comum em mulheres (depois de 
câncer de mama). 
III - A grande maioria dos tumores começa como 
uma lesão pequena, porém maligna, que evolui 
rapidamente em um tumor maligno gigante. Nesta 
fase precoce de evolução, já é impossível retirar 
a lesão e impedir a sua evolução para um câncer 
metastático.  
 
(A) Somente a primeira afirmativa está correta. 
(B) Somente a segunda afirmativa está correta. 
(C) Somente a terceira afirmativa está correta. 
(D) Todas afirmativas estão corretas. 
(E) Todas afirmativas estão incorretas. 
 
23) Está correto afirmar sobre a Doença 
Degenerativa Lombar segundo a classificação de 
Kirkaldy-Eillis, assinale a alternativa correta: 
I - O primeiro estágio é denominado disfunção, 
visto em indivíduos entre 15 e 45 anos de idade, 
caracterizado por fissuras radiais e 
circunferências no ânulo fibroso e sinovite nas 
articulações facetarias. 
II - O estágio seguinte é 
denominado instabilidade, visto em pacientes 
com mais de 35 anos de idade, caracterizado por 
“ruptura interna” do disco, reabsorção discal 
progressiva, degeneração das articulações 
facetárias com frouxidão capsular, subluxação e 
erosão articular. 
III - O estágio final é denominado estabilização, 
visto em pacientes com mais de 60 anos de 
idade, caracterizado por hipertrofia óssea 
progressiva ao redor do disco e das articulares 

http://www.infoescola.com/exames-medicos/urocultura/
http://www.infoescola.com/doencas/gonorreia/
http://www.infoescola.com/doencas/clamidia/
http://www.infoescola.com/exames-medicos/leucograma/
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facetárias, levando a rigidez articular e até 
mesmo anquilose.  
 
(A) Somente a primeira afirmativa está correta. 
(B) Somente a segunda afirmativa está correta. 
(C) Somente a terceira afirmativa está correta. 
(D) Duas afirmativas estão corretas. 
(E) Todas afirmativas estão corretas. 
 
24) Assinale a alternativa incorreta relacionada 
com a Gripe: 
 
(A) O vírus Influenza A foi isolado em 1933 por 
Wilson Smith e seus colaboradores Christopher 
Andrews e Patrick Laidlaw. O vírus influenza B foi 
isolado em 1939 por Francis e o vírus influenza C por 
Taylor em 1950. 
(B) No Brasil a epidemiologia do vírus influenza é 
atualmente bem conhecida nas regiões Sul e 
Sudeste onde a sazonalidade está bem 
caracterizada ocorrendo nos meses de outono e 
inverno. Desde o início do Grupo Regional de 
Observação da Gripe (GROG), dados relativos às 
regiões Sul e Sudeste têm demonstrado a ocorrência 
deste vírus no outono e inverno, especialmente nos 
meses de maio a julho, no entanto casos 
esporádicos podem ser detectados em outros meses 
do ano.    
(C) Infecções por vírus influenza são mais graves 
em crianças menores de 12 anos de idade, em 
decorrência da falta de imunidade e provavelmente 
do pequeno calibre das vias aéreas. Mais de 50% 
das infecções por vírus influenza em crianças 
menores de 12 anos de idade resulta em 
hospitalização. 
(D) Nos adultos, a mialgia envolve as 
extremidades, os músculos longos dorsais e os 
músculos oculares. Artralgia pode ser observada. 
Desconforto ocular, com lacrimejamento, ardor e 
fotofobia é comum. Os sintomas sistêmicos duram 
em média quatro dias, persistindo os sintomas 
respiratórios, como tosse seca, dor de garganta, 
congestão nasal, rinorreia, perdurando por até sete 
dias. 
(E) A síndrome de Reye (encefalopatia e 
degeneração hepato-gordurosa) tornou-se rara 
desde o reconhecimento de sua associação com o 
uso do ácido acetil salicílico. Esta síndrome levou ao 
abandono do emprego deste antipirético em 
crianças. 
 
25) Analise as afirmativas abaixo quanto a 
Dispesia e assinale a alternativa correta: 
 
I - É definida como um distúrbio da digestão 
caracterizado por um conjunto de sintomas 
relacionados ao trato gastrointestinal superior, 
como dor, queimação ou desconforto na região 
superior do abdômen, que pode estar associado 

à saciedade precoce, empachamento pós-
prandial, náuseas, vômitos, timpanismo, 
sensação de distensão abdominal, cujo 
aparecimento ou piora pode ou não estar 
relacionado à alimentação ou ao estresse. 
II - Dispepsia funcional ou dispepsia não ulcerosa 
ou síndrome dispéptica é uma desordem 
heterogênea caracterizada por períodos de 
abrandamentos e exacerbações, e seu 
diagnóstico é em geral empregado quando, em 
uma avaliação completa em um paciente que 
apresenta dispepsia, não se consegue identificar 
a causa para os seus sintomas. 
III - Esvaziamento gástrico lento ou gastroparesia 
primária ou idiopática é uma condição em que 
ocorre um retardo no esvaziamento gástrico na 
ausência de obstrução mecânica. Esta condição 
pode ocorrer em até 30% dos pacientes com 
diagnóstico de dispepsia funcional e pode 
contribuir para os sintomas. 
(A) Somente a primeira afirmativa está correta. 
(B) Somente a segunda afirmativa está correta. 
(C) Somente a terceira afirmativa está correta. 
(D) Todas afirmativas estão incorretas. 
(E) Todas afirmativas estão corretas. 
 
26) Na avaliação da Asma a espirometria é 
utilizada para, assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) Estabelecer o diagnóstico. 
(B) Documentar a gravidade da obstrução ao 
fluxo aéreo. 
(C) Definir a capacidade volumétrica pulmonar 
durante as crises. 
(D) Monitorar o curso da doença. 
(E) Monitorar as modificações decorrentes do 
tratamento. 
 
27) Os principais fatores de risco para 
Hipertensão Arterial são, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
(A) Idade principalmente acima de 50 anos. 
(B) Indivíduos brancos. 
(C) Excesso de peso, sedentarismo. 
(D) Ingestão aumentada de sal e álcool. 
(E) Fatores socioeconômicos e genéticos. 
 
28) Avaliação complementar para o paciente 
hipertenso – exames recomendados e população 
indicada, assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) Radiografia de tórax: recomendada para 
pacientes com suspeita clínica de insuficiência 
cardíaca, quando demais exames não estão 
disponíveis; e para avaliação de acometimento 
pulmonar e de aorta. 
(B) Ecocardiograma: hipertensos estágios 3 e 4 
com hipertrofia ventricular esquerda ao ECG, mas 
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com quatro ou mais fatores de risco; hipertensos com 
diagnóstico de insuficiência cardíaca e/ou 
insuficiência coronariana severa e/ou arritmias 
cardíacas. 
(C) Microalbuminúria: pacientes hipertensos 
diabéticos, hipertensos com síndrome metabólica e 
hipertensos com dois ou mais fatores de risco. 
(D) Ultrassom de carótida: pacientes com sopro 
carotídeo, com sinais de doença cerebrovascular, ou 
com doença aterosclerótica em outros territórios. 
(E) Teste ergométrico: suspeita de doença 
coronariana estável, diabetes ou antecedente familiar 
para doença coronariana em paciente com pressão 
arterial controlada. 
 
29) São causas comuns de cirrose hepática, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) Cirrose criptogênica. 
(B) Lesão hepática induzida por drogas ou 
toxinas. 
(C) Lesão hepática induzida pelo álcool. 
(D) Hepatites virais B, C e D. 
(E) Doenças metabólicas (Deficiência de alfa-1-
antitripsina, Doença de Wilson, Hemocromatose). 
 
30) Analise as afirmativas e assinale a alternativa 
correta referente a Pancreatite: 
 
I - Os principais achados laboratoriais são 
leucocitose e hiperglicemia moderada como 
resultado da resposta inflamatória sistêmica. Há 
também elevação discreta das transaminases. 
Caso haja elevação significativa de ALT (acima 
de 150 UI/l), a etiologia biliar deve ser fortemente 
suspeitada. 
II - A hiperamilasemia é o marcador clássico da 
pancreatite. Apresenta alta sensibilidade, mas é 
pouco específica, já que em diversas situações - 
tais como insuficiência renal, parotidite, após a 
realização de CPRE, perfuração esofágica e 
gravidez - pode haver aumento de amilase sem a 
presença de pancreatite. Normalmente, a 
hiperamilasemia é discreta não ultrapassando 
três vezes o valor normal. Mesmo nos pacientes 
com pancreatite aguda, a dosagem de amilase 
pode estar normal em alguns casos particulares: 
diagnóstico tardio, já que os níveis de amilase 
tendem a se normalizar após alguns dias de 
evolução; hipertrigliceridemia; e surtos de 
agudização de pancreatite crônica em 
decorrência de insuficiência do parênquima 
pancreático cronicamente inflamado. 
III - A dosagem da lipase sérica é considerada o 
exame laboratorial primário para o diagnóstico de 
pancreatite, já que apresenta alta sensibilidade e 
especificidade e se mantém elevado por vários 
dias, superando assim a dosagem de amilase 
como exame diagnóstico. 

 
(A) Somente a primeira afirmativa está correta. 
(B) Somente a segunda afirmativa está correta. 
(C) Somente a terceira afirmativa está correta. 
(D) Todas afirmativas estão incorretas. 
(E) Todas afirmativas estão corretas. 
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