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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: O papa verde 
 
Com um texto corajoso, Francisco produz a primeira 

encíclica ecológica da história da Igreja Católica, 
critica as nações ricas e as multinacionais e 
conclama ao desenvolvimento sustentável 

Débora Crivellaro (debora@istoe.com.br) 

 
 Francisco nunca foi tão Francisco como na 
encíclica “Laudato si”, apresentada oficialmente na 
quinta-feira 18 no Vaticano. Abrindo com o “Cântico 
das Criaturas”, de autoria do santo de Assis, o 
argentino Jorge Mario Bergoglio construiu um 
documento contundente, sobre como a devastação 
do meio ambiente cria relações de exploração e 
desigualdade. A tão comentada encíclica ecológica, a 
primeira sobre o assunto da história da Igreja 
Católica, tem como objetivo final os pobres, a grande 
preocupação do pontificado de Francisco. O tema 
controvertido já causou reações – de elogios da 
Organização das Nações Unidas a críticas de 
católicos conservadores americanos, como o 
candidato republicano à presidência Jeb Bush. Não 
era para menos. O pontífice criticou abertamente as 
nações ricas, as multinacionais e a cultura do 
consumismo e do descarte, entre outros alvos. “Essa 
encíclica vai dar uma reviravolta na discussão 
ecológica, quase sempre restrita ao meio ambiente, 
esquecendo que não existe meio ambiente, mas 
sempre o ambiente inteiro dentro do qual cabem as 
pessoas, as instituições e todas as coisas desta 
nossa Terra-mãe”, afirma Leonardo Boff, um dos 
primeiros teólogos no mundo a estudar a questão da 
fé e da ecologia, que, a pedido do papa, enviou 
vários textos seus para Roma. 
 Na sua “Laudato si”, Francisco fala sobre a 
relação íntima entre os pobres e a fragilidade do 
planeta e a convicção de que tudo está estreitamente 
interligado no mundo. Diz que o progresso é bem-
vindo, gera benefícios, mas há muitos problemas 
gerados por ele. Critica o comportamento predatório 
e consumista dos países ricos. “Muitos daqueles que 
detêm mais recursos e poder econômico ou político 
parecem concentrar-se, sobretudo, em mascarar os 
problemas ou ocultar os seus sintomas, procurando 
apenas reduzir alguns impactos negativos de 
mudanças climáticas”, afirma. O papa diz estar 
preocupado com a fraqueza da reação política 
internacional. “Há demasiados interesses particulares 
e, com muita facilidade, o interesse econômico chega 
a prevalecer sobre o bem comum.” E ataca as 
multinacionais, ao mencionar a Amazônia, que 
chama de “pulmão do planeta” e dizer que é 
impossível ignorar os enormes interesses 
econômicos internacionais que podem atentar contra 
as soberanias nacionais. “Com efeito, há propostas 
de internacionalização da Amazônia que só servem 

aos interesses econômicos das corporações 
internacionais.” Para o teólogo Antônio Manzatto, 
definitivamente, “Laudato si” é um documento social, 
não técnico. “Francisco foi muito corajoso”, diz o 
padre. “Ele afirmou que, se os países pobres têm 
dívidas em dinheiro, as nações ricas têm uma dívida 
ecológica com eles, portanto deveriam costurar um 
acordo. 

http://www.istoe.com.br/reportagens/423402_O+PAPA+VERDE?pathImagens=&pat

h=&actualArea=internalPage, acesso em 27 de junho de 2015.  

 
01) O papa Francisco, segundo o texto, é 
comparado ao santo de Assis porque:  
 
(A) Adotou o mesmo nome do santo. 
(B) Porque é tão simples quanto Francisco de 
Assis  
(C) Porque escreveu a encíclica “Laudato si”,  na 
qual  mostra como a devastação do meio ambiente 
cria relações de exploração e desigualdade.  
(D) O papa admira tanto Francisco de Assis que 
faz questão de identificar-se com ele em tudo. 
(E) Porque abriu mão dos bens materiais assim 
como Francisco de Assis. 
 
02) A  Laudato si critica, principalmente:   
 
(A) Os países ricos, as multinacionais,  a cultura 
do consumismo e do descarte.  
(B) O sistema capitalista. 
(C) Os Estados Unidos.  
(D)  Somente os países ricos. 
(E) Somente as multinacionais.  
 
03) Marque a única alternativa verdadeira, em 
relação ao texto:  
 
(A)  Este não é o primeiro documento que aborda 
a questão do meio ambiente.  
(B)  O Papa não ataca as multinacionais e é 
brando em suas críticas.   
(C)  De acordo com encíclica Laudato si, 
interesses sociais se sobrepõem ao bem comum, 
gerando o grande desgaste dos recursos naturais do 
planeta e á grande desigualdade social. 
(D) Na encíclica o Papa Francisco condena o 
sistema capitalista, por considerá-lo muito 
consumista, e aprova o comunismo, por acreditar que 
este sistema promoverá melhor distribuição de renda 
e menos agressão ao planeta. 
(E)  A encíclica “Laudato si” afirma que o 
progresso é necessário, bem vindo e gera muitos 
benefícios, mas também traz muitos problemas, 
dentre eles, o ambiental. 
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04) Marque a alternativa em que os termos 
sublinhados, na oração abaixo, estão 
corretamente classificados:  
 
“A tão comentada encíclica ecológica, a primeira 

sobre o assunto da história da Igreja Católica, 
tem como objetivo final os pobres, a grande 
preocupação do pontificado de Francisco”. 

 
(A) Sujeito, vocativo, aposto. 
(B) Sujeito, aposto, aposto. 
(C) Sujeito, objeto direto, aposto.  
(D) Sujeito, aposto, adjunto adnominal. 
(E) Aposto, sujeito, aposto. 
 
05) Marque a alternativa em que todas as palavras 
são acentuadas pela mesma regra: 
 
(A) Pulmão, íntima, encíclica, impossível. 
(B) Amazônia, técnico, única, dívidas. 
(C) Têm, predatório, teólogo, há. 
(D) Econômico, político, ecológica, técnico. 
(E) Organização, cândico, benefícios, nações.   

 
06) Em um brincadeira em uma mesa de bilhar 
(bolas numeradas de 1 a 15) Pedro e Bino 
resolveram jogar da seguinte maneira. Cada bola 
derrubada soma-se o número correspondente 
(por exemplo: derrubar a bola 10 indica 10 pontos 
para o jogador), ganha o jogo quem fizer mais 
pontos, após algumas jogadas Pedro se declarou 
vencedor. Qual o número mínimo de bolas que 
ele derrubou? 
 
(A)  5. 
(B)  9. 
(C)  6. 
(D)  8. 
(E)  7. 
 
07) O Hotel Gardem possui uma suíte 
presidencial , 13 super luxo, 21 luxo e 40 suítes 
padrão. Com base nesta informação qual das 
alternativas abaixo é incorreta?  
  
(A)  As suítes luxo representam 28% do total de 
quartos do hotel. 
(B)  Com uma taxa de ocupação de 95% podemos 
afirmar que a suíte presidencial esta ocupada. 
(C)  Se a diária de uma suíte padrão é de R$ 
225,00 e 3/4 deste modelo de quarto estão ocupados 
a arrecadação é de R$ 6.750,00 com suítes deste 
modelo. 
(D)  Se somente casais se hospedaram no hotel e 
destes 20% não tem filhos, o número de hospedes é 
certamente superior a 180. 
(E)  Ao fechar a conta um cliente deve pagar R$ 
386,00 ao hotel, com o cupom fiscal em sua mão 

verificou que 37,5% correspondem a impostos, ou 
seja, descontado o valor do imposto o valor a pagar 
seria de R$ 241,25.  
 

08) Se ( ) 222
#@#2@#@ ++=+ . Qual é o 

resultado da expansão da expressão ( )3#@+ ? 

(A)  #3@#3@3 ++ . 

(B)  ( ) 22
@#@ ++ . 

(C) 32 #@#3@3 ++ . 

(D)  3223 #@#3#@3@ +++ . 

(E)  3223 #3@#3#@3@3 +++ . 

09) Durante 10 dias consecutivos um instituto de 
Metereologia mediu a temperatura em graus 
Celsius exatamente as 6 horas da manhã. Com os 
seguintes resultados: 8°; 7°; 3°; 0; -2°; 4°;-1°; 9°; 
7° e 0°. A temperatura média encontrada nos 10 
dias foi de: 
 
(A)  4°. 
(B)  3,5°. 
(C)  4,375°. 
(D)  -1°. 
(E)  2,85°. 
 
10) Rebeca é responsável por conferir o peso das 
mercadorias que chegam a um supermercado,  
de um determinado produto recebeu um lote com 
5 caixas, com os seguintes pesos em quilos: 
378;380;376;382;381. Se a variação for menor que 
2 quilos aceita o lote. Sabendo que ela utiliza a 

expressão  
n

médiax
v
∑ −

= (v=variação; x=peso 

da caixa; n= número de caixas). Qual das 
alternativas abaixo esta correta? 
 
(A)  A variação é de 2,5 quilos. 
(B)  Para o lote ser aceito a média deveria ser 
maior que 383 quilos. 
(C)  A variação é de 1,92 quilos. 
(D)  O lote não foi aceito. 
(E)  A variação corresponde a 2,05 quilos. 
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11) A área territorial hoje ocupada pelo município 
de Guaíra, anteriormente, pertenceu à Cia. Matte 
Laranjeira. Teve origem numa recompensa que o 
Governo Imperial deu a Thomas Laranjeira por: 
 
(A) Casar-se com sua filha, Dona Francisca de 
Albuquerque. 
(B) Ter lutado ao lado das tropas portuguesas 
contra Napoleão. 
(C) Seu auxílio na Guerra do Paraguai. 
(D) Ter sido seu cozinheiro predileto. 
(E) Manter nas terras a principal criação de 
bovinos do império. 
 
12) A Lei Estadual nº 790 de 14/11/1951, criou o 
Município de Guaíra, definindo as suas divisas. 
Porém, a data de instalação do município deu-se 
em: 
 
(A) 14 de novembro de 1951. 
(B) 14 de dezembro de 1952. 
(C) 14 de novembro de 1952. 
(D) 14 de dezembro de 1951. 
(E) 12 de dezembro de 1952. 
 
13) Em 26 de março de 1991, ocorreu a assinatura 
do Tratado de Assunção, com vistas a criar o 
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). O objetivo 
primordial do Tratado de Assunção é a integração 
dos Estados Partes por meio da livre circulação 
de bens, serviços e fatores produtivos, do 
estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum 
(TEC), da adoção de uma política comercial 
comum, da coordenação de políticas 
macroeconômicas e setoriais, e da harmonização 
de legislações nas áreas pertinentes. Naquela 
ocasião, foram signatários originais deste 
tratado, os seguintes países: 
 
(A) Brasil, Paraguai, Peru e Uruguai. 
(B) Argentina, Brasil, Paraguai e Bolívia. 
(C) Chile, Brasil, Paraguai e Peru. 
(D) Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 
(E) Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. 
 
14) Os governos brasileiro e paraguaio recebem 
uma compensação financeira, denominada 
royalties, pela utilização do potencial hidráulico 
do Rio Paraná para a produção de energia elétrica 
na Itaipu. Os chamados royalties são pagos 
mensalmente desde que a Itaipu começou a 
comercializar energia, em março de 1985. O 
pagamento é feito conforme o Anexo C do 
Tratado de Itaipu (a parte do tratado que 
estabelece as bases financeiras), assinado em 26 
de abril de 1973. O repasse de royalties é: 
 
(A) Proporcional à extensão de áreas submersas 
pelo lago e a quantidade de energia gerada 

mensalmente. 
(B) Proporcional à população de cada município 
afetado pelo lago de Itaipu. 
(C) Feito para todos os municípios paranaenses, 
principalmente os do litoral. 
(D) Proporcional à área territorial de cada 
município e de acordo com a arrecadação própria. 
(E) Proporcional à data de instalação de cada 
município, ou seja, quanto mais antigo maior o valor 
dos royalties. 
 
15) O peso, altura e o perímetro cefálico são 
consideradas medidas antropométricas 
fundamentais no acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento infantil e fazem 
parte da rotina nas consultas de puericultura. 
Sobre esses dados, assinale a alternativa 
ERRADA: 
 
(A) O peso ao nascer é em média 3300g a 3400g 
e pouco maior nos meninos do que nas meninas. 
(B) Existe uma perda ponderal “fisiológica” de 
10% do peso de nascimento na 1ª semana de vida. 
(C) Nos primeiros dois meses o ganho ponderal é 
de 30g/dia e no 3º e 4º mês esta taxa vai para 
20g/dia.  
(D) O perímetro cefálico ao nascer tem em média 
34 a 35 cm e aumenta 15 cm no 1ª ano de vida. 
(E) A altura média ao nascer é 50 cm, aumenta 
25 cm no 1º ano de vida e 10 cm no 2º ano de vida. 
 
16) A amamentação constitui uma das questões 
mais importantes para a saúde humana, 
principalmente nos primeiros dois anos de vida. 
Sobre o leite materno assinale a alternativa 
ERRADA: 
 
(A) O colostro é secretado nos primeiros três a 
cinco dias após o parto. 
(B) O colostro possui maior concentração de 
imunoglobulinas se comparado ao leite maduro. 
(C) O leite de transição é produzido entre 6 a 10 
dias até a segunda semana do pós-parto. 
(D) O leite de transição possui maior 
concentração de vitaminas lipossolúveis que o 
colostro. 
(E) O leite maduro possui menor teor lipídico e de 
lactose se comparado ao colostro. 
 
17) São medicamentos considerados contra 
indicados durante a amamentação, EXCETO: 
 
(A) Bromocriptina. 
(B) Amiodarona. 
(C) Etinilestradiol. 
(D) Ganciclovir. 
(E) Amitriptilina. 
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18) Os marcos do desenvolvimento 
neuropsicomotor são importantes para o 
acompanhamento da criança e muitas vezes 
auxiliam no diagnóstico precoce de algumas 
patologias. Espera-se encontrar os seguintes 
marcos de desenvolvimento em um lactente de 7 
meses de vida, EXCETO: 
 
(A) Pegar objetos com a palma radial. 
(B) Sentar com apoio. 
(C) Rolar e engatinhar. 
(D) Deambular segurando nos móveis. 
(E) Levantar a cabeça e rir alto. 
 
19) As mudanças sexuais podem ser 
acompanhadas evolutivamente pelos “Estágios 
de Tanner”, que avaliam nas meninas a variação 
de mama e pelos pubianos, e nos meninos o 
tamanho do pênis e testículo e pelos pubianos. 
Assinale abaixo a alternativa que contém o 
Estágio de Tanner que classifica uma menina 
com mamas com crescimento e projeção da 
aréola e da papila, formando uma elevação acima 
do corpo da mama, além de pelos do tipo adulto, 
não atingindo a superfície interna das coxas: 
 
(A) M2P3. 
(B) M3P4. 
(C) M4P4. 
(D) M4P5. 
(E) M5P5. 
 
20) As pneumonias podem ser causadas pelos 
mais variados agentes como vírus, fungos, 
protozoários, sendo as infecções mais graves 
causadas principalmente pelas bactérias. A 
etiologia varia de acordo com a idade e a 
condição de saúde da criança. Nos primeiros dois 
anos podemos considerar como predominantes 
as seguintes bactérias, EXCETO:  
 
(A) Streptococcus pneumoniae. 
(B) Haemophilus influenzae (tipo b). 
(C) H. influenzae não tipável. 
(D) Staphylococcus aureus. 
(E) Mycoplasma pneumoniae. 
 
21) A doença meningocócica é causada 
principalmente pelos sorogrupos A, B e C do 
diplococo Neisseria meningitidis e recentemente 
a vacina contra esta bactéria foi incorporada ao 
calendário vacinal do Ministério da Saúde. 
Assinale abaixo a alternativa que contém o 
sorogrupo contra o qual é destinada a vacina 
incluída no calendário e orientada a ser aplicada 
com 3 e 5 meses de vida: 
 
(A) A. 
(B) B. 

(C) C. 
(D) W135. 
(E) Y. 
 
22) A gastroenterite é transmitida pela via fecal-
oral, através da ingestão de água ou alimentos 
contaminados. Em relação aos seus principais 
agentes causadores, podemos afirmar, EXCETO: 
 
(A) O rotavírus representa a causa mais comum 
de diarreia em menores de 2 anos de idade. 
(B) A E. coli enteropatogênica produz toxinas 
relacionadas à síndrome hemolítica urêmica. 
(C) O Campylobacter jejuni está associado à 
síndrome de Guillain-Barré.  
(D) A E. coli enterotoxigênica é a principal causa 
de diarreia bacteriana no Brasil. 
(E) A Shigela é a principal causa de disenteria 
(diarreia com pus e sangue) em nosso meio. 
 
23) A desidratação é um distúrbio decorrente da 
perda de água e eletrólitos frequentes nas 
crianças com diarreia e/ou vômitos. A 
desidratação hipernatrêmica é uma das formas 
mais perigosas de desidratação, com maior risco 
de desenvolvimento nas crianças encefalopatias. 
São considerados os principais achados deste 
tipo de desidratação, EXCETO: 
 
(A) Menor perda de água do que de eletrólitos. 
(B) Desidratação intracelular. 
(C) Sódio plasmático acima de 145-150mEq/l. 
(D) Osmolaridade plasmática maior que 
310mOsm/L. 
(E) Maior concentração de sais no liquido 
extracelular. 
 
24) As leucemias são neoplasias caracterizadas 
pela proliferação anômala de precursores 
hematopoiéticos que dariam origem à linhagem 
linfoide ou mielóide na medula. São a 
malignidade mais comum da infância, 
respondendo por aproximadamente 30% de todos 
os cânceres pediátricos. Assinale abaixo a 
alternativa que inclui o subtipo mais comum das 
leucemias na infância: 
 
(A) LMA. 
(B) LLA. 
(C) LMC. 
(D) LLC. 
(E) LLB. 
 
25) A Síndrome de West é considerada uma 
encefalopatia Epiléptica com características 
distintas. São consideradas características desta 
síndrome, EXCETO: 
 
(A) Espasmos infantis que se iniciam por volta de 
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3 a 5 anos de idade. 
(B) EEG com padrão caótico de atividades e 
ondas lentas bilaterais, a hipsarritmia. 
(C) Nos quadros de espasmo sintomáticos há 
deficiência intelectual em 80 a 90% dos casos. 
(D) No quadro criptogênico o prognóstico 
costuma ser bom. 
(E) Um dos tratamentos é a administração de 
glicocorticoides ou ACTH endógeno. 
 
26) Crianças com sepse urinária e 
comprometimento do estado geral devem ser 
internadas e tratadas com antibióticos por via 
intravenosa durante 10 a 14 dias. É considerado 
esquema preferencial de tratamento: 
 
(A) Cefalotina. 
(B) Ciprofloxacina. 
(C) Ceftriaxona. 
(D) Cefuroxima. 
(E) Cefoxitima. 
 
27) A rubéola é uma doença exantemática 
benigna e autolimitada quando adquirida no 
período pós-natal. São consideradas 
manifestações clínicas comuns desta doença, 
EXCETO: 
 
(A) Manchas de Koplik. 
(B) Manchas de Forcheimer. 
(C) Rash maculopapular róseo. 
(D) Poliatralgia transitória. 
(E) Adenomegalias . 
 
28) O Derrame Pleural é a principal complicação 
das pneumonias bacterianas e no Brasil a 
incidência chega a 40% das crianças internadas. 
Assinale abaixo o principal agente etiológico 
envolvido e considerado de maior incidência:  
 
(A) Staphylococcus aureus. 
(B) Streptococcus pneumoniae. 
(C) Haemophilus influenzae. 
(D) Virus Sincicial Respiratório. 
(E) Streptococcus pyogenes. 
 
29) A Síndrome da Pele Escaldada, também 
conhecida como Síndrome de Ritter, é provocada 
pelas cepas 71 e 55 de S. aureus a partir da 
nasofaringe que produzem as exfoliatinas A e B, 
que promovem a clivagem da epiderme ao nível 
da camada granulosa da epiderme. Assinale 
abaixo a alternativa que inclui o antibiótico mais 
adequado para o tratamento desta patologia: 
 
(A) Cefalexina. 
(B) Ampicilina. 
(C) Amoxicilina + Clavulanato. 
(D) Oxacilina. 

(E) Gentamicina. 
 
30) Enquanto na maioria dos adultos as 
cardiopatias têm origem isquêmica, em crianças 
as desordens cardíacas são em sua maioria de 
origem congênita. Assinale abaixo a cardiopatia 
considerada cianogênica: 
 
(A) Comunicação Interatrial. 
(B) Comunicação Interventricular. 
(C) Coarctação da Aorta. 
(D) Persistência do Canal Arterial. 
(E) Transposição de Grandes Artérias. 
 




