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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)  Assinale a alternativa incorreta quanto ao 
ritmo sinusal e arritmias cardíacas: 
 
(A) Taquicardia sinusal (TS) - Esta situação é 
definida  quando a FC for superior a 100 bpm. 
(B) Bradicardia sinusal (BS) - Trata-se de 
situação definida quando a frequência cardíaca for 
inferior a 50 bpm. 
(C) Arritmia sinusal (AS) - Em tal situação, 
geralmente patológica, existe uma variação na 
frequência do ritmo sinusal, que pode ser fásica (não 
se relacionada à respiração) e não fásica (se 
relaciona com a respiração). 
(D) Parada sinusal (PS) - Corresponde a uma 
pausa na atividade sinusal superior a 1,5 vezes o 
ciclo PP básico. Começa a ter importância clínica 
quando maior de 2,0 seg. 
(E) Bloqueio sinoatrial do segundo grau tipo I  
(BSAI) - Nesta situação, o ciclo PP diminui 
progressivamente até ocorrer um bloqueio de saída 
e, com isso, ausência de inscrição eletrocardiográfica 
de onda P no traçado. 
 
16) Assinale a alternativa incorreta quanto as 
arritmias de origem supraventricular: 
 
(A) São consideradas arritmias de origem 
supraventricular aquelas que se originam abaixo da 
junção entre o nó AV e o feixe de His. 
(B) Ritmo atrial ectópico (RAE) - Trata-se de ritmo 
de origem atrial em localização diversa da região 
anatômica do nó sinusal. 
(C) Batimento(s) de escape atrial (BEA) - Este 
batimento (S) de origem atrial, origina(m)-se em 
região diversa do nó sinusal como consequente(s) à 
inibição temporária do nó sinusal; sendo gerado(s) 
para suprimir a ausência da atividade sinusal. 
(D) Extra-sístole atrial (EA) - Tal batimento 
ectópico de origem atrial, precoce, pode reciclar o 
ciclo PP basal. Usase a sigla EEAA para o plural e 
ESV para a supraventricular. 
(E) Extra-sístole atrial não conduzida (EANC) - O 
batimento ectópico de origem atrial não consegue ser 
conduzido ao ventrículo, não gerando, com isso, 
complexo QRS no eletrocardiograma. 
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17) Quanto a taquicardia atrial multifocal. 
Assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) São consideradas duas formas: Ritmo atrial 
multifocal (RAM) e Taquicardia atrial   
multifocal(TAM). 
(B) Ritmo atrial multifocal (RAM): o ritmo é 
originado em focos atriais múltiplos, com frequência 
cardíaca inferior a 100 bpm. 
(C) Ritmo atrial multifocal (RAM): visível 
eletrocardiograficamente pela presença de, pelo 
menos, 3 morfologias de ondas P. 
(D) Ritmo atrial multifocal (RAM): Os intervalos 
PP e PR, frequentemente, são variáveis, podendo 
correr ondas P bloqueada. 
(E) Taquicardia atrial multifocal (TAM): apresenta 
as mesmas características do RAM, exceto que a 
frequência atrial é inferior a 50bpm. 
 
18) A partir do estudo de Framingham, publicados 
no início da década de 1960, é que se começou a 
utilizar o conceito de fatores de risco para doença 
aterosclerótica coronária. Hoje, a partir de 
estudos epidemiológicos, os fatores de risco 
convencionais para doença aterosclerótica 
coronária incluem: Assinale a alternativa 
incorreta: 
 
(A) Tabagismo e hipertensão arterial sistêmica. 
(B) Hiperlipidemia. 
(C) Diabetes e intolerância a glicose. 
(D) Obesidade e vida sedentária. 
(E) Estado hormonal (excesso de estrógenos) e 
baixos níveis de  homocisteína. 
 
19) Quanto ao diagnóstico de cardiopatia 
isquêmica está correto afirmar: 
 
(A) Utilizar a história clínica e de exames 
laboratoriais. 
(B)  A radiografia torax é o exame padrão-ouro. 
(C) O eletrocardiograma e ultrassonografia de 
tórax, são suficientes para o diagnóstico de todos os 
casos de dor torácica, discernindo quem necessitará 
de maior investigação.  
(D) O diagnóstico diferencial deve ser feito com 
alterações esofágicas, cólica biliar, pericardite aguda, 
inflamação costocondral (síndrome de Tietze), 
afecção musculoesquelética,  dissecção aórtica, 
embolia pulmonar. 
(E) Em todos os casos, deve-se utilizar das 
enzimas cardíacas.  
 
20) Assinale a alternativa incorreta. Vencedores 
do Prêmio Nobel de Medicina na área da 
Gastroenterologia: 
(A) 1904 - Ivan Pavlov Contribuição para a 
compreensão da fisiologia da digestão. 

(B) 1988  - Sir  James Whyte Black Identificação 
da presença de receptores da histamina nas células 
parietais. 
(C) 1988 - Sir James Whyte Black Inibição da 
secreção básica. 
(D) 1988 - Sir James Whyte Black e o 
desenvolvimento de substância bloqueadora desses 
receptores. 
(E) 2005 - Barry Marshall e J. Robin Warren. 
Descoberta do Helicobacter pylori e seu papel na 
úlcera péptica. 
  
21) Os agentes etiológicos mais frequentemente 
envolvidos com itu adquirida na comunidade são: 
exceto: 
 
(A) Escherichia coli. 
(B) Klebsiella. 
(C)  Enterococcus faecalis. 
(D) Proteus. 
(E) Gardnerela vaginallis. 
   
22) Assinale a alternativa correta. ITU baixa 
(cistite) de origem comunitária em mulheres 
jovens imunocompetentes e sem fatores 
associados à ocorrência de ITU complicada: 
  
(A) Norfloxacino 400 mg Via Oral (VO) de 12/12 h 
por 7 dias. 
(B) Cefuroxima 250 mg VO de 12/12 h por 7 
dias;INSULINA. 
(C) Cefalexina 500 mg VO de 6/6 h por 7 dias. 
(D) Fosfomicina trometamol: 3 g de pó, diluídos 
em meio copo d’água, em única tomada, com a 
bexiga vazia, antes de dormir. 
(E) Nitrofurantoína 100 mg VO de 12/12 h por 14 
dias. 
 
23) A asma é uma doença inflamatória crônica, 
podendo afirmar, exceto: 
 
(A) Resulta da interação entre a carga genética, 
exposição ambiental a alérgenos e irritantes. 
(B) Por hiperresponsividade das vias aéreas 
inferiores. 
(C) Limitação variável ao fluxo aéreo. 
(D) Reversível somente com tratamento. 
(E) Manifestando-se clinicamente por episódios 
recorrentes de sibilância. 
 
24) Referente ao diagnóstico diferencial da asma 
pode-se assinalar corretamente, exceto: 
 
(A) Doença respiratória crônica da prematuridade. 
(B) Refluxo gastroesofágico. 
(C) Gastrite. 
(D) Síndrome de Löeffler. 
(E) Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
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25) São utilizados os seguintes medicamentos 
para tratamento da asma, exceto: 
 
(A) Beta-agonistas de ação prolongada (LABA). 
(B) Omalizumabe. 
(C) Antagonistas de receptores de leucotrienos 
cisteínicos (antileucotrienos). 
(D) Beta-bloqueadors. 
(E) Bambuterol (beta-agonista de ação 
prolongada por via oral). 
 
26) A leucopenia na Chikungunya comumente 
vem acompanhada das seguintes alterações 
laboratoriais, exceto: 
 
(A) Elevação da creatinina. 
(B) Linfopenia – menor que 1.000 células. 
(C) Neutropenia. 
(D) Desabamento dos níveis de Creatina 
Quinase. 
(E) PCR / VHS aumentados. 
 
27) São efeitos da histamina nos processos 
alérgicos de vias aéreas, exceto: 
 
(A) Vasodilatação. 
(B) Aumento da produção de citocinas (IL-4, IL-5 
e GM-CSF). 
(C) Prurido. 
(D) Secreção glandular. 
(E) Aumento da permeabilidade vascular. 
 
28) São efeitos dos leucotrienos nos processos 
alérgicos de vias aéreas, exceto: 
 
(A) Recrutamento e ativação de eosinófilos. 
(B) Redução da apoptose do eosinófilo. 
(C) Aumento da permeabilidade vascular. 
(D) Redução do batimento ciliar. 
(E) Diminuição de secreção de muco pelas 
células caliciformes. 
 
29) Quanto ao dianóstico diferencial de reações 
anafiláticas e anafilactóides está incorreto 
relacionar: 
 
(A) Reações vasodepressoras (vasovagais). 
(B) Síndromes flush. 
(C) Outras formas de choque (hemorrágico, 
cardiogênico). 
(D) Síndromes com excesso de produção 
endógena de Histamina. 
(E) Traumatismos. 
 
30)  Tratamento emergencial da Anafilaxia, está 
correto afirmar: 
 
(A)  Adrenalina aquosa, concentração 1/1000, na 
dose de 0,2 a 0,5 mL (0,01 mg/kg em crianças, 

máximo de 0,3 mg) por via intramuscular 
(preferencial, por apresentar nível sérico mais 
elevado e em maior rapidez que a aplicação 
subcutânea) na face anterolateral da coxa a cada 
cinco a dez minutos, é a primeira medicação a ser 
administrada ao paciente. 
(B) Os anti-histamínicos (antagonistas H1 e H2) 
são considerados primeira linha no tratamento da 
reação anafilática, e, devido sua ação extremamente 
rápida, podem ser utilizados isoladamente. 
(C) O primeiro passo seria a utilização de 
corticosteroides. 
(D) O corticosteróide escolhido deve ser 
administrado em dose equivalente a 1 a 2 mg/kg de 
metilpredinisolona a cada 24 horas (Hidrocortisona, 
100 a 200 mg, via endovenosa). Nos casos mais 
graves a prednisona ou prednisolona na dose de 0,5-
1,0 mg/kg/dia por via oral é suficiente. 
(E) Expansores de volume (soluções cristalóides 
ou colóides) são necessários pois não há 
possibilidade de hipotensão persistente a despeito da 
utilização de injeções de adrenalina. 
 




