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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL 
ESTADO DO PARANÁ. 

18/01/2015. 

INTEGRANTE DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 
 

 

CARGO PÚBLICO – MÉDICO PEDIATRA. 
 

CADERNO DE PROVAS. 
INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS. 

 

 

Leia com atenção as instruções abaixo. 
Ao receber este caderno de provas, somente o abra com autorização do Fiscal de Sala. 
Verifique se o Cargo Público que consta no caderno de provas é o mesmo para o qual você se inscreveu.   
O caderno de provas contém questões objetivas corretamente ordenadas de Língua Portuguesa (10) 
questões, Matemática (05) questões e Conhecimentos Específicos (25) questões. 
Não deixe nenhuma das quarenta questões em branco. 
Caso o caderno de provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite a troca ao Fiscal de Sala. 
Não haverá tempo adicional para a transcrição das respostas do caderno de provas para o gabarito. 
Os cadernos de provas constarão de questões objetivas de múltipla escolha. Cada questão apresenta 04 
(quatro) opções de respostas, com apenas uma correta. 
Durante a prova NÃO é permitido ao candidato: utilizar material de consulta, usar instrumentos auxiliares para 
cálculo, comunicar-se com outros candidatos e nem se levantar sem autorização do Fiscal de Sala. 
O tempo disponível para responder as questões e preencher o gabarito é de três horas. 
Após o aviso de início das provas, o candidato só poderá entregar o seu gabarito, depois de decorrido o 
tempo mínimo de 1h30m do início da mesma. O candidato só poderá ausentar-se da sala de provas, com 
autorização do Fiscal de Sala e na companhia de um fiscal de pátio para tomar água e ir ao banheiro. 
O gabarito será o único documento válido para correção, onde consta, o cargo público e o mesmo número da 
ficha de identificação do candidato. 
Fica proibido ao candidato de assinar e colocar o número de inscrição no gabarito. 
Não será computada a questão que tenha mais de uma marcação no gabarito, emenda ou rasura. 
O candidato que desejar interpor recurso contra as questões das provas objetivas disporá de 03 (três) dias 
úteis, a contar do dia da sua aplicação e será apresentado na forma do Edital (Regulamento Especial).  
Serão rejeitadas as revisões e/ou recursos que não estiverem redigidos a termo, bem como os requerimentos 
que forem apresentados fora do prazo. 
Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões objetivas, porventura 
anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente, que não os obtiverem na correção inicial.  
Em nenhuma hipótese haverá substituição do gabarito por erro do candidato. 
Ao preencher o gabarito, o candidato deverá pintar o quadrado todo de cada questão.  
Reserve pelo menos os 10 (dez) minutos finais para o preenchimento do gabarito, que deve ser feito com 
caneta esferográfica de corpo transparente com tinta azul ou preta. 
As bolsas, pastas, celulares desligados e outros objetos restantes, devem ser colocados em local indicado 
pelo Fiscal de Sala. Se algum candidato for flagrado portando algum dos objetos relacionados dentro da sala 
de provas, ainda que desligado, será automaticamente desclassificado do Concurso Público. 
É proibido fumar na sala de prova, banheiros e nas demais dependências do Colégio. 
Os Fiscais de Sala NÃO estão autorizados a emitir opinião e nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos 
das provas, cabendo única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir qual a resposta.  
O caderno de provas poderá ser usado livremente para fazer rascunhos e cálculos. 
Fica proibido ao candidato consumir qualquer alimento ou ingerir qualquer bebida, exceto água envasada em 
embalagem transparente sem qualquer rótulo ou inscrição. 
Ao término das provas os envelopes com os gabaritos serão fechados, lacrados e terão as assinaturas do 
Fiscal de Sala, dos três últimos candidatos e Membros da Comissão Especial do Concurso e Membro da 
Comissão Examinadora. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nas presentes instruções implicará a 
anulação da prova do candidato. 
Os gabaritos com as devidas respostas tornar-se-ão públicos, no primeiro dia útil, após a sua aplicação, nos 
Site: http://www.perobal.pr.gov.br e http://www.ruffoconcursos.com.br e posterior no Jornal Umuarama 
Ilustrado, Órgão Oficial do Município, e afixado no Painel de Editais da Prefeitura Municipal.  
Ao terminar as provas objetivas, o candidato entregará ao fiscal de sala somente o Gabarito e o caderno de 
questões ficará com o candidato, e no primeiro dia útil subsequente a aplicação das provas objetivas, estas 
serão disponibilizadas num período de 30 dias nos Sites da RUFFO. www.ruffoconcursos.com.br 
 

http://www.perobal.pr.gov.br/
http://www.ruffoconcursos.com.br/
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA. 
 
01- Assinale a alternativa que completa as lacunas abaixo: 
- Sempre existiu cumplicidade entre..........e ti. 
- Tudo aquilo foi deixado para.........fazer? 
- Percebi que o plano era para............desistir do jogo. 
- Não vá sem.............ao teatro. 
A) mim, eu, eu, mim. 
B) mim, eu, mim, mim. 
C) eu, mim, mim, mim. 
D) eu, eu, eu, mim. 
 
02- Em: “Ele se tornou outro homem depois da operação plástica.” – a palavra sublinhada é: 
A) Pronome adjetivo indefinido. 
B) Adjetivo biforme. 
C) Pronome adjetivo demonstrativo. 
D) Pronome substantivo indefinido. 
 
03- Assinale a alternativa em que o verbo foi incorretamente analisado: 
A) Acordamos no meio da noite e pensamos em você. (Verbo transitivo indireto) 
B) O problema tornou-se muito complicado. (Verbo transitivo direto) 
C) Pedimos a conta e saímos do restaurante. (Verbo intransitivo) 
D) O presidente ofereceu um presente a cada visitante. (Verbo transitivo direto e indireto) 
 
04- Há predicativo do sujeito em: 
A) Encontraram o idoso recuperado. 
B) O fato deixou a população da cidade revoltada. 
C) Achei-a elegante com aquela roupa. 
D) Essas informações são muito úteis para nós. 
 
05- Em: “Naquela manhã, Roberta admirava o mar pela janela do apartamento, - o predicado da oração 
classifica-se como: 
A) Predicado nominal. 
B) Predicado verbo-nominal. 
C) Predicado verbal. 
D) Predicado explicativo.  
 
06- Há concordância inadequada em: 
A) A constelação de estrelas era na verdade um grupo de atrizes famosas. 
B) Eu é que organizo a biblioteca da escola. 
C) A família de índios revelava valores culturais diferentes do nosso. 
D) Aspiram-se a bons cursos de veterinária. 
 
07- As palavras: arrabalde, tranquilidade, qualquer, possuem, respectivamente: 
A) 9 letras e 8 fonemas,13 letras e 12 fonemas, 8 letras e 7 fonemas. 
B) 9 letras e 7 fonemas,13 letras e 11 fonemas, 8 letras e 8 fonemas. 
C) 9 letras e 8 fonemas,13 letras e 11 fonemas, 8 letras e 6 fonemas. 
D) 9 letras e 9 fonemas,13 letras e 13 fonemas, 8 letras e 5 fonemas. 
 
08- Em: “Naquele instante, do alto da montanha, observavam em silêncio o lento pôr do sol.” – tem-se: 
A) Sujeito oculto. 
B) Sujeito inexistente. 
C) Sujeito indeterminado. 
D) Sujeito simples. 
 
09- Dadas as afirmativas: 
I- A palavra PROVINCIANO possui ditongo crescente oral. 
II- A palavra CAPADÓCIO possui hiato. 
III- A palavra FAZENDOLA é diminutivo sintético irregular de fazenda. 
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IV- ALCALOIDE é uma palavra formada por hibridismo. 
V- DIVÃ é uma palavra masculina. 
- Constata-se que: 
A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) Todas as alternativas estão incorretas. 
C) Somente quatro alternativas estão corretas. 
D) Somente três alternativas estão corretas. 
 
10- Em: “Suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos.” – a vírgula foi empregada no período 
para: 
A) Separar oração coordenada ligada por conjunção. 
B) Separar oração subordinada adjetiva explicativa. 
C) Separar expressão explicativa. 
D) Separar oração intercalada. 

 
MATEMÁTICA. 
01- Quantos anagramas da palavra “FILTRO” começam por consoante? 
a) 720 
b) 480 
c) 120 
d) 650 
 
02- Uma caixa d’água possui uma base em forma de losango onde a diagonal maior excede a menor em 
duas unidades e a altura é o triplo da diagonal menor. Sendo a diagonal maior 10 cm, o volume será: 
a) 940 cm3 
b) 490 cm3 
c) 960 cm3 
d) 890 cm3 
 
03- Assinale a alternativa que corresponda ao número de diagonais de um polígono regular de 20 lados: 
a) 170 
b)   40 
c)   70 
d)   80 
 
04- Assinale a alternativa que representa a soma dos volumes de um cubo com 2m de aresta e uma 
esfera de raio igual ao triplo da aresta do cubo: 
a) 921,04 m3 
b) 912,32m3 
c) 132,34 m3 
d) 924,04 m3 
 

05- Em uma empresa 15% dos funcionários recebem ordenados de R$ 1.500,00 e os demais recebem 
30% a mais do que estes. Assinale a resposta que corresponde ao total pago aos funcionários se esta 
empresa possui 200 funcionários: 
a) R$ 376.500,00 
b) R$   37.650,00 
c) R$ 370.000,00 
d) R$ 450.000,00 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO PEDIATRA.  
01- A gestação humana é medida em semanas, um bebê a termo seria de: 
A) 40 semanas. 
B) 44 semanas. 
C) 48 semanas. 
D) 35 semanas. 
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02- O peso ideal de um bebê a termo é: 
A) 1.300gr. 
B) 2.300gr. 
C) 3.300gr. 
D) 4.300gr. 

 
03- A vitalidade do bebê ao nascer é medida pelo apgar, este exame é realizado em contagem de tempo: 
A) Horas. 
B) Minutos. 
C) Segundos. 
D) Dias. 

 
04- A criança ao completar um ano de vida costuma em relação ao peso: 
A) Triplicar o valor do nascimento. 
B) Dobrar o valor de nascimento. 
C) Aumentar 100% + 10% do valor do peso de nascimento.  
D) Não ganhar peso. 

 
05- A criança ao completar um ano de vida costuma em relação a altura: 
A) Não crescer. 
B) Dobrar a altura. 
C) Aumentar em 50% a altura do nascimento. 
D) Triplicar a altura. 

 
06- A primeira vacina que o bebê recebe, ainda na maternidade é: 
A) Hepatite A. 
B) Hepatite B. 
C) Hepatite C. 
D) Tríplice viral. 
 
 
07- A vacina tríplice viral imuniza quais doenças: 
A) Sarampo, caxumba, varicela. 
B) Rubéola, sarampo e varicela. 
C) Caxumba, roséola e tétano. 
D) Sarampo, caxumba e rubéola. 

 
 

08- A vacina BCG imuniza contra: 
A) Cancro. 
B) Sífilis. 
C) Blenorragia. 
D) Bacilo de koch. 
 

09- A vacina contra HPV, segundo a sociedade brasileira de pediatria, está indicada para meninos e 
meninas a partir de que idade? 
A) 26 anos. 
B) 18 anos. 
C) 21 anos. 
D) 09 anos. 
 
 
10- A gripe é uma doença mais prevalente em todo mundo, o medicamento para combatê-la é: 
A) Tromboquinaze. 
B) Oseltamivir. 
C) Virulex. 
D) Penicilina oral. 
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11- O resfriado comum é causado por: 
A) Bactéria. 
B) Vírus. 
C) Fungo. 
D) Protozoários. 

 
 

12- Paciente com crise convulsiva febril, primeira crise, sem antecedentes e hígidos devemos: 
A) Iniciar de imediato com 2 tipos de anticonvulsivantes. 
B) Usar antitérmico profilático de 6/6hs, contínuo. 
C) Usar fenobarbital até completar 18 anos. 
D) Orientar a família e não usar anticonvulsivante. 
 
13- Em crianças com intolerância congênita a lactose, com um ano de idade pode ser usado como 
alternativa alimentar. 
A) Leite de soja. 
B) Leite de cabra. 
C) Leite de égua. 
D) Leite de búfala. 

 
14- Criança com APLV - alergia a proteína do leite de vaca, devemos sempre: 
A) Suspender o consumo de leite de vaca e não de derivados do leite de vaca. 
B) Suspender o consumo de leite de vaca de caixinha e manter leite em pó. 
C) Suspender o consumo de leite de vaca e derivados 100%. 
D) Esperar evacuar sangue para iniciar o tratamento. 

 
15- A doença celíaca não é uma doença rara, estima-se que no Brasil sua prevalência seja de 1/300 
habitantes. É uma doença causada por intolerância alimentar ao: 
A) Glúten. 
B) Glutamato monossódico. 
C) Glutaraldeido. 
D) Glucacon. 

 
16- Quais são os alimentos que o celíaco não pode comer? 
A) Arroz e feijão. 
B) Mandioca, milho, trigo e cevada. 
C) Cevada, feijão, trigo e mandioca. 
D) Trigo, aveia, cevada e centeio. 

 
17- O refluxo gastro esofágio ocorre: 
A) Somente em adulto. 
B) Somente em crianças obesas. 
C) Em qualquer idade. 
D) Somente em crianças com tosse. 

 
18- É considerada febre a temperatura acima de: 
A) 37,8°c 
B) 38,9°c 
C) 40°c 
D) 41°c 
 
 
19- A especialidade médica que atende o adolescente chama-se: 
A) Hebeatria. 
B) Pediatria plus. 
C) Hebeatraria. 
D) Clínico Júnior. 
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20- O teste do olhinho é um exame muito simples porém muito valioso, ele pesquisa: 
A) Reflexo pupilar. 
B) Reflexo consensual. 
C) Reflexo vermelho. 
D) Reflexo oculto. 

 
21- O teste do pezinho é um exame gratuito e obrigatório em todas as maternidades do Brasil, neste teste 
encontramos: 
A) Todas as doenças que uma criança pode vir a desenvolver. 
B) É um exame de triagem de algumas patologias. 
C) É muito útil para saber a tipagem sanguínea. 
D) Dever ser feito no primeiro minuto de vida. 

 
22- O leite materno é o melhor alimento para os bebês e deve ser mantido com exclusividade até: 
A) Um ano de idade. 
B) Dois anos de idade. 
C) Um ano e seis meses. 
D) Seis meses de idade. 

 
23- Qual destas patologias maternas está contra indicado o aleitamento materno? 
A) Gripe. 
B) Mastite. 
C) Gastrite. 
D) HIV. 

 
24- Para o preparo das mamadeiras em crianças menores de um ano de idade devemos, de preferência, 
utilizar que tipo de água? 
A) Água mineral.  
B) Água de mina. 
C) Água filtrada/purificada. 
D) Água deionizada. 
 

 
25- Nos quadros agudos de diarréia é considerada medida importante e indispensável: 
A) Tro-terapia de reidratação oral. 
B) Não beber água e dar refrigerantes. 
C) Iniciar água de coco e coca-cola. 
D) Antibiótico. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 




