CISCOPAR- CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA
OESTE DO PARANÁ
MÉDICO REUMATOLOGISTA 20H e 10H
NOME DO CANDIDATO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e
distribuídas sem falhas ou repetições.
MATÉRIA
QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA

01 a 05

RACIOCÍNIO LÓGICO

06 a 10

CONHECIMENTOS GERAIS

11 a 20

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 a 40

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 04 (quatro) 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 ELIMIDADO 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.
 Caso qualquer equipamento 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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Francisco deve falar sobre justiça penal em linhas
semelhantes às de Obama quando pede pela redução
de longos aprisionamentos de infratores não violentos.

LÍNGUA PORTUGUESA
EUA recebem papa Francisco em meio à discussão
política, religiosa e moral

Disponível em:
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias

O papa Francisco chegará a uma base militar
nos arredores da capital americana nesta terça-feira
(22) à tarde para abrir sua primeira visita aos Estados
Unidos, e o presidente Barack Obama estará lá para
recebê-lo. É um gesto que o presidente não estendeu a
praticamente visitante estrangeiro algum.
Era de se esperar. Para Obama, talvez não haja
aliado mais potente no mundo em sua busca para
alterar o arco da história – para usar uma frase favorita
dele – do que um papa que o ajudou a restabelecer
relações diplomáticas com Cuba e que já falou
publicamente sobre questões como a desigualdade
econômica, imigração, alterações climáticas e de
reforma da justiça penal.
No entanto, se parece provável que a visita do
papa fortalecerá Obama em algumas de suas
prioridades, ela também ocorre em um momento
político com grande foco em questões morais, onde os
dois diferem. Desta forma, o papa Francisco e os
ensinamentos da Igreja oferecerão um impulso
oportuno também para os conservadores que vêm
criticando a prisão de uma servidora que se recusou a
emitir certidões de casamento para casais do mesmo
sexo e para os adversários do aborto que estão
buscando cortar o dinheiro federal destinado ao
programa Planned Parenthood (planejamento familiar).
As interpretações conflitantes marcam os
riscos ao se tentar classificar qualquer papa no
espectro binário da esquerda e da direita na política
americana. Na Casa Branca e no Capitólio, os líderes
dizem que Francisco não pode ser entendido em
termos estritamente políticos. Mas em Washington,
onde tudo é política – incluindo a religião – os dois
lados envolvidos na eterna discussão esperam tirar o
máximo proveito dos três dias de visita do papa à sede
do poder.
Provavelmente, isso será mais fácil para
Obama e os democratas. Assim como o papa João
Paulo 2º foi considerado mais alinhado com a missão
anticomunista
do
presidente
Ronald
Reagan,
Francisco é visto como simpático às prioridades de
Obama. Alguns católicos conservadores referem-se a
Francisco ironicamente como "o papa de Obama",
enquanto
alguns
candidatos
presidenciais
republicanos católicos expressaram educadamente ter
discordâncias com o líder de sua igreja.
"Talvez haja algumas mensagens que
possamos
respeitosamente
discordar
ou
ter
diferenças, mas acreditamos que, em muitos dos itens
importantes, as mensagens essenciais vão repercutir
com as políticas do presidente", disse Charles
Kupchan, assessor de Obama. "E, nesse aspecto,
estamos esperando que a sua autoridade moral nos
ajude a avançar muitos dos itens que temos em alta
conta em nossa agenda política".
O papa chegará depois de uma parada em
Cuba, destacando a abertura diplomática viabilizada
por ele, em parte. Após a pompa de uma cerimônia de
boas-vindas oferecida por Obama na Casa Branca na
quarta-feira, Francisco discursará em uma sessão
conjunta do Congresso na quinta-feira – a primeira de
um papa – a convite do presidente da Câmara, John
Boehner, republicano católico de Ohio.
Por toda Washington, foram distribuídos
folhetos exortando as pessoas a "unirem-se ao papa
Francisco na promoção de ações morais pela justiça
climática", um tema que ele abordará na ONU
(Organização das Nações Unidas) quando deixar
Washington. Durante uma parada na Filadélfia,
Cargo: MÉDICO REUMATOLOGISTA

Questão

01

De acordo com as informações contidas no texto de
referência, assinale a alternativa CORRETA:
(A)

Em “para usar uma frase favorita dele”, o
pronome em destaque recupera o referente
“Papa Francisco”.

(B)

Em “[...] ela também ocorre em um momento
político com grande foco em questões morais,
onde os dois diferem”, o pronome em destaque
recupera o referente “visita”.

(C)

A frase “[...] em muitos dos itens importantes, as
mensagens essenciais vão repercutir com as
políticas do presidente” foi dita pelo presidente
dos Estados Unidos.

(D)

O papa Francisco chegará aos Estados Unidos
e depois seguirá para Cuba.

(E)

Para o autor do texto, na Filadélfia, “tudo é
política – inclusive a religião”.

Questão

02

Neste trecho: “Por toda Washington, foram
distribuídos folhetos exortando as pessoas a "uniremse ao papa Francisco na promoção de ações morais
pela justiça climática”, a palavra em destaque é o
mesmo que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Questão

Persuadindo.
Impedindo.
Contratando.
Contestando.
Debochando.
03

Releia: “Talvez haja algumas mensagens que
possamos
respeitosamente
discordar
ou
ter
diferenças, mas acreditamos que, em muitos dos itens
importantes, as mensagens essenciais vão repercutir
com as políticas do presidente”. Assinale a alternativa
INCORRETA, quanto às funções gramaticais presentes
nessa oração:
(A)

O verbo “poder”, no início da oração, está
conjugado no modo subjuntivo, 1ª pessoa do
plural.

(B)

A palavra “importantes” funciona como adjetivo.

(C)

O verbo “ir” está conjugado no pretérito
imperfeito do modo indicativo.

(D)

A palavra “com” é uma preposição.

(E)

“Mensagens”, “presidente” e “políticas” são
substantivos.
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Questão

(B)
(C)
(D)
(E)

04

A expressão “Organização das Nações Unidas” está
indicada no texto de referência, por meio de um(a):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Questão

Questão

Metáfora.
Abreviatura.
Sintagma verbal.
Sigla.
Código.
05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sínteze.
Derrepente.
Aniverssário.
Atrazado.
Ficção.

Questão

Questão

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

06

Questão

Questão

3.365
3.387
3.408
3.418
3.429

Questão

R$ 135,00
R$ 150,00
R$ 180,00
R$ 195,00
R$ 210,00

As políticas públicas correspondem a direitos
assegurados constitucionalmente.

(B)

A educação e a saúde no Brasil são direitos
universais de todos os brasileiros.

(C)

A Constituição Federal não assegura, nem
promove as políticas públicas de educação e
saúde.

(D)

O meio ambiente é também reconhecido como
um direito de todos.

(E)

A água é concebida na Carta da República
como bem de uso comum.

Questão

13

A denominação Consórcio Intermunicipal de Saúde
Costa Oeste do Paraná – CISCOPAR, pertence à
associação de municípios integrantes de mesmo
aglomerado urbano e/ou microrregião. A lei que
autoriza é regida pela(o):

08

575,18
589,60
595,20
604,24
615,45

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

09

Questão

Considere os conjuntos M = { 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 15 } e N
= { 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 }. Com base nessas
informações, assinale a alternativa que contém o
conjunto P, sabendo que P = (M ∩ N):
(A)

12

(A)

07

Resolvendo a expressão ( 32,68 x 18 ) + ( 240: 15 ), o
resultado obtido será:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Federal e municipal.
Federal, estadual e municipal.
Municipal e estadual.
Municipal, ministério da saúde e federal.
Estadual, OMS e municipal.

É INCORRETO afirmar sobre as Políticas Públicas no
Brasil:

Um funcionário gasta R$ 450,00 por mês com
combustível, para ir de sua casa ao trabalho. Se esse
funcionário passar a utilizar um novo trajeto que reduz
seu gasto com combustível em 2/3, podemos afirmar
que ele irá gastar um valor de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

11

Quais são as esferas que disponibilizam o dinheiro
para os investimentos e o custeio do SUS?

Sabendo que uma fábrica de sapatos produziu, no mês
de fevereiro, 2.700 pares de sapatos e que no mês de
março precisou produzir 27% a mais em relação ao
mês anterior, devido a demanda, assinale a alternativa
que representa a quantidade total de pares de sapatos
que a fábrica passou a produzir:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 138,00
R$ 198,00
R$ 276,00
R$ 289,00
R$ 380,00
CONHECIMENTOS GERAIS

MATEMÁTICA
Questão

10

Bruna gastou 20% do limite de seu cartão de crédito.
Sabendo que o limite do cartão de crédito de Bruna é
de R$ 1.380,00, é CORRETO afirmar que o valor gasto
por Bruna foi de:

Quanto à grafia das palavras da língua portuguesa,
assinale a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

P = { 1, 2, 5, 12, 15 }
P = { 2, 8, 9, 15 }
P = { 3, 4, 6, 10 }
P = { 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15 }

Câmara de Vereadores.
Ministério Público.
Judiciário.
Justiça do Trabalho.
Ministério da Saúde.
14

Conforme o estatuto do CISCOPAR, Capítulo II,
parágrafo único, assinale a alternativa CORRETA para
as finalidades:

P = { 1, 5, 7, 12 }

Cargo: MÉDICO REUMATOLOGISTA
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I.

Adquirir bens, produtos e equipamentos
que entender necessários, os quais
integrarão o seu patrimônio.

II.

Questão

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Contratar serviços de qualquer natureza
atendendo os interesses do consórcio e
do Plano Anual de Trabalho, sendo
vedada a contratação do fornecimento de
serviços especializados na área de saúde
para
os
Municípios
consorciados,
isoladamente.

IV.

Questão

Questão

Realizar ações distintas e atividades
incompatíveis.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II estão corretas.
Apenas a II está correta.
I, III e IV estão corretas.
I e III estão corretas.
Todas estão corretas.

Questão

15

Questão

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cidadania.
Ética.
Sociedade.
Política.
Moral.

Questão

20

Camargo Correa.
Andrade Gutierrez.
OAS.
Queiroz Galvão
Odebrecht.

21

Qual dos seguintes fármacos mais provavelmente
pode causar lúpus eritematoso sistêmico?

16

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Questão

Baclofen.
Isoniazida.
Ciclofosfamida.
Procainamida.
Sulfassalazina.
22

No paciente com gota e forte dor articular qual das
alternativas está menos indicada em um paciente sem
outras comorbidades?

Turquia e Tunísia.
Síria e Arábia Saudita.
Israel e Palestina.
Alemanha e Rússia.
Síria e Norte da África.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

17

Questão

Alupurinol.
Colchicina.
AINES.
Corticóide.
Nenhuma das alternativas.
23

Qual das seguintes alternativas é uma citocina próinflamatória?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Al-Qaeda.
Estado islâmico.
Talibã.
Ira.
Farc.

Cargo: MÉDICO REUMATOLOGISTA

Rússia, Nigéria, Estados Unidos e Índia.
Estados Unidos, Japão, México e Indonésia.
China, Índia, Estados Unidos e Indonésia.
Filipinas, Egito, Nigéria e Paquistão.
Etiópia, Turquia, Tailândia e Rússia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Qual grupo extremista está assolando cidades inteiras,
obrigando as pessoas que vivem nas áreas que
controla a se converterem ao islamismo, além de
viverem de acordo com a interpretação sunita da
religião e sob a Lei Charia (o código de leis islâmico)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

19

De acordo com o levantamento, qual empreiteira teve
receita bruta de R$ 10,14 bilhões em 2013, liderando o
ranking das maiores do país?

Frontex, a agência que controla as fronteiras externas
da União Europeia, monitora as diferentes rotas
usadas por imigrantes e como essas pessoas chegam
aos limites do continente. Segundo o órgão, cerca de
340 mil foram detectados nas fronteiras desde o
começo do ano. No mesmo período do ano passado,
foram 123,5 mil. Essas pessoas estão imigrando das
regiões:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Abolição da Escravatura.
Quilombola.
Dia internacional da não violência.
Consciência Negra no Brasil.
Dia do Capoeirista.

O Brasil possui cerca de 202.768.562 de habitantes
(estimativa do IBGE, 2014), destacando-se como a
quinta nação mais populosa do planeta, só perde para:

No Capítulo I, Artigo 5º, da Constituição de 1988, que
trata dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos:
“Cada um de nós tem o direito de viver, de ser livre, de
ter sua casa, de ser respeitado como pessoa, de não
ter medo, de não ser pisado por causa de seu sexo, de
sua cor, de sua idade, de seu trabalho, da cidade de
onde veio da situação em que está, ou por causa de
qualquer outra coisa”. Essas questões são atribuídas
à:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18

No dia 20 de novembro, comemora-se o dia da morte
de “Zumbi dos Palmares” e a luta pela liberdade do
povo negro. A que se refere esta data?

Firmar convênios, contratos, acordos de
qualquer natureza, receber auxílios,
contribuições e subvenções de outras
entidades e órgãos privados.

III.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão

PCR.
Interleucina 4 (IL-4).
IL-10.
Proteína precursora amiloide.
Fator de necrose tumoral-alfa.
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Questão

24

Questão

Qual complicação ocorre com maior frequência na
doença de Behcet?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Questão

Qual autoanticorpo é mais provável ser encontrado
na polimiosite?

Dor abdominal.
Dispneia
Diarreia.
Ulceras orais.
Nenhuma das alternativas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

25

Questão

Uma mulher de 69 anos de idade, fazendo uso de
hidralazina para hipertensão arterial apresenta dor nas
articulações e no peito. No exame cardíaco, a paciente
tem um atrito pericárdico. Qual é o diagnóstico mais
provável?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Questão

Questão

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dermatomiosite.
LES.
Polimialgia reumática.
Doença de Still.
Nenhuma das alternativas.

Questão

Questão

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ciclosporina.
Prednisolona sozinha.
Azatioprina e prednisolona.
Prednisolona e ciclofosfamida intravenosa.
Prednisolone e metotrexate.

Questão

Questão

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Arterite de Takayasu.
Poliarterite nodosa.
Doença de Kawasaki.
Granulomatose de Wegner.
Nenhuma das alternativas.

Questão

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

28
no

Questão

Fator reumatoide na AR.
Os anticorpos antinucleares no LES.
Os anticorpos anti-Sm no LES.
Anticorpos anti-dsDNA no LES.
Anticorpos Anti-Ro (SSA) na síndrome Sjogren.

LES.
Síndrme de Sjögren.
Doença de Behçet.
Doença de Wegener.
Febre reumática.
33

Transudato com níveis baixos de glicose.
Exsudato com altos níveis de glicose.
Transudato com níveis altos de glicose.
Exsudato com baixos níveis de glicose.
Nenhuma das alternativas.
34

anti-Sm.
anti-dsDNA.
anti-Ro.
anti-La.
Nenhuma das alternativas.
35

A vasculite diretamente associada ao cANCA é?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

29
está

Questão

IgG.
IgA.
IgE.
IgD.
IgM.

Cargo: MÉDICO REUMATOLOGISTA

32

No LES qual autoanticorpo é considerado mais sensível?

Qual
das
seguintes
imunoglobulinas
aumentada na doença de Churg-Strauss?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Síndrome de Sjögren.
Poliarterita nodosa.
Dermatomiosite.
Artrite reumatoide.
Nenhuma das alternativas.

O líquido pleural na doença pleural reumatoide se
caracteriza por ser:

27

Qual
autoanticorpo
pode
ser
utilizado
acompanhamento da atividade da doença?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

31

O achado histopatológico de “Nódulos de Aschoff”
no pericárdio é considerado patognomônico da
seguinte doença:

26

Qual das vasculites acomete preferencialmente os
grandes vasos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Anti-La.
Anti-Ro.
Anti-Jo 1.
Anti-SCL 70.
Nenhuma das alternativas.

Qual das doenças, além do LES, está associada aos
anticorpos anti-Ro e Anti-La?

Uma mulher de 25 anos de idade, com lúpus
eritematoso sistêmico (LES), se apresenta com
síndrome nefrótica. Uma biópsia renal é realizada e
confirma glomerulonefrite proliferativa difusa (OMS
Classe IV). Qual dos seguintes regimes de tratamento
você recomendaria?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

30

Doença de Kawasaki.
Granulomatose de Wegener.
Síndrome de Sjögren.
Poliangiíte microscópica.
Nenhuma das alternativas.
36

Qual das seguintes alternativas não está associada à
artrite da febre reumátca?
(A)
(B)
(C)

De grandes articulações.
Simétrica.
Poliarticular.
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(D)
(E)
Questão

Migratória.
Nenhuma das alternativas.

Questão

Qual das seguintes alternativas não pode ser
considerada um anti-reumático modificador de
doença?

37

Qual dos autoanticorpos é mais provável estar
presente no LES com FAN negativo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Questão

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Anti-Sm.
Anti-Ro.
Anti-ds DNA.
Anti-La.
Nenhuma das alternativas.

Questão

38

Azatioprina.
Penicilinamina.
Pirimetamina.
Sulfassalazina.
Nenhuma das alternativas.
40

A droga que pode causar Síndrome de Goodpasture
é:

Qual das vasculites, a seguir, tem menos associação
com o ANCA?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

39

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Síndrome de Churg-Strauss.
Granulomatose de Wegener.
Poliarterite nodosa.
Poliangeíte microscópica.
Nenhuma das alternativas.

Metotrexate.
Ciclosporina.
Sulfassalazina.
Penicilinamina.
Nenhuma das alternativas.

Destaque Aqui

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

GABARITO
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