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QUESTÕES 01 A 04 - CONHECIMENTOS GERAIS
________________________________________

01. Analise a notícia jornalística a seguir, 
veiculada no início do mês de abril deste ano, 
e marque a alternativa que contém o termo que 
preenche corretamente a lacuna.

“O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou na 
madrugada desta quinta-feira, por seis votos a cinco, 
o pedido de _____________ do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, solicitado pela defesa para 
tentar evitar que ele fosse preso até que o processo 
chegasse ao fim em todas as instâncias da Justiça. 
A votação, iniciada na tarde de quarta-feira, durou 
dez horas e meia”. (BBC Brasil, 04/04/18, com 
adaptações).

a) Anulação do processo.
b) Delação premiada.
c) Habeas corpus.
d) Suspeição do juiz.
________________________________________

02. Considere a seguinte análise sobre 
um conflito que afeta atualmente as relações 
internacionais e assinale a alternativa que indica o 
país de que se trata.

“Um levante pacífico contra o presidente, que teve 
início há sete anos, transformou-se em uma guerra 
civil que já deixou mais de quatrocentos mil mortos, 
devastou cidades e envolveu outros países. Calcula-
se que mais de cinco milhões já tenham deixado 
o país - o maior êxodo da história recente. Em 
abril deste ano, o presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, anunciou que o seu país havia 
iniciado uma série de ataques aéreos na região, em 
coordenação com a França e o Reino Unido”. (BBC 
Brasil, 14/04/18, com adaptações).

a) Afeganistão.
b) Iraque.
c) Rússia.
d) Síria.
________________________________________

03. Leia a seguinte análise sobre um aspecto 
cultural do mundo contemporâneo e assinale a 
alternativa que melhor corresponde ao gênero 
musical descrito.

“É cada vez mais frequente que músicos produzam 
sua arte a partir da digitalização, amostragem 
e reordenação de sons. Essa nova modalidade 
de composição segue, em geral, os seguintes 
princípios: cada música final é usada como matéria 
prima para composições futuras; há uma inteligência 

coletiva que se alimenta do estoque musical 
existente; por fim, cada trecho da música possui 
uma história de composição que segue o mesmo 
padrão. Com isto, pode-se encontrar nesse estilo 
musical os princípios do movimento social da 
cibercultura: interconexão, comunidade virtual e 
inteligência coletiva”. (Portal Imaginarium, 15/04/18, 
com adaptações).

a) Bossa Nova.
b) Jazz Clássico.
c) Rock Progressivo.
d) Música Eletrônica.
________________________________________

04. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assegurar a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária é dever:

a) da sociedade em geral, excetuando-se o poder 
público.
b) reservado apenas aos pais ou cuidadores, com 
auxílio do Estado.
c) exclusivo do poder público, sendo vedada a 
participação da família. 
d) da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público.

________________________________________
QUESTÕES 05 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

 Leia o texto abaixo para responder as 
questões de 05 a 10.

Confira a seguir os principais trechos da conversa 
com o filósofo, em que ele diz o que pensa sobre 
temas como propósito, obsessão pela carreira e 
equilíbrio entre lazer e trabalho:

EXAME.com – O excesso de trabalho está roubando 
cada vez mais tempo do lazer e da convivência 
familiar. Num mercado tão competitivo, ainda é 
possível ter uma carreira de sucesso sem sacrificar 
a felicidade em outros âmbitos da vida?

Mário Sérgio Cortella – É evidente que você precisa 
se dedicar à carreira, mas não pode deixar que 
apenas um aspecto da vida obscureça todos os 
demais. É preciso buscar um equilíbrio entre as 
diversas faces da existência. E esse equilíbrio é 
igual ao necessário para andar de bicicleta: você 
precisa estar sempre em movimento para não cair.
Equilíbrio significa ser capaz de ir aos extremos sem 
se perder neles. Você pode ter uma alimentação 
equilibrada mas, de vez em quando, mergulhar com 
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alegria numa garrafa de vinho, num churrasco. Mas 
não vai fazer isso todo dia, toda hora. Da mesma 
forma, quando as pessoas fazem cursinho pré-
vestibular, elas não têm fim de semana, não têm 
balada, não têm nada. Mas ninguém vai passar o 
resto da vida fazendo cursinho, senão enlouquece.
Uma pessoa que passa o tempo todo obcecada 
pela carreira está adoentada. É preciso cautela, 
porque isso vai torná-la infeliz. Há momentos na 
vida em que você vai se dedicar mais aos filhos 
do que à sua carreira. Em outros, você precisará 
trabalhar por 12, 13 horas por dia e ficará menos 
tempo com a família. O importante é não se perder 
nos extremos, mas saber transitar entre eles.

EXAME.com – Não vivemos numa cultura que 
incentiva os extremos?

Mário Sérgio Cortella – Sem dúvida. Existe a ideia 
de que sucesso significa trabalho contínuo, que 
você deve esquecer os outros aspectos da vida. 
Nossa cultura incentiva isso, suga as pessoas, vai 
exaurindo suas forças, transformando cansaço em 
estresse. O cansaço resulta de um esforço intenso. 
O estresse é quando você já não tem compreensão 
do que está fazendo.
No entanto, o que é imposto pela cultura não é 
obrigatório. É preciso andar na contramão dessa 
ideia e tentar buscar o equilíbrio entre as diversas 
faces da vida. Não é fácil, mas também não é 
impossível.

(Texto adaptado. GASPARINI, Claudia. Cortella 
diz qual é o segredo para acordar feliz na 2ª feira. 
EXAME. 13/3/2018.  Disponível em: https://exame.
abril.com.br/carreira/cortella-diz-qual-e-o-segredo-
para-acordar-feliz-na-2a-feira/)

05. A partir das características, linguísticas e 
estruturais, assinale a alternativa que classifica 
corretamente o gênero do texto acima.

a) Notícia.
b) Reportagem.
c) Entrevista.
d) Artigo de opinião.
________________________________________

06. A partir das afirmações de Mário Sérgio 
Cortella, analise as seguintes assertivas:

I. Manter o foco em um único aspecto da vida deve 
ser incentivado.
II. A cultura dos extremos é algo obrigatório, todos 
devem segui-la.
III. Transitar entre os extremos é uma forma de 
encontrar o equilíbrio.

Estão CORRETAS as assertivas:

a) I e III apenas.
b) I e II apenas.
c) Apenas I.
d) Apenas III.
________________________________________

07. “É preciso cautela, porque ISSO vai torná-la 
infeliz.”

Assinale a alternativa que contém a afirmação a 
que o pronome demonstrativo destacado se refere 
no texto.

a) “Uma pessoa que passa o tempo todo obcecada 
pela carreira está adoentada.”
b) “Equilíbrio significa ser capaz de ir aos extremos 
sem se perder neles.”
c) “Há momentos na vida em que você vai se dedicar 
mais aos filhos do que à sua carreira.”
d) “Ninguém vai passar o resto da vida fazendo 
cursinho, senão enlouquece.”
________________________________________

08. Assinale a alternativa em que há linguagem 
figurada.

a) “E esse equilíbrio é igual ao necessário para 
andar de bicicleta.”
b) “Em outros, você precisará trabalhar por 12, 13 
horas por dia e ficará menos tempo com a família.”
c) “Você pode ter uma alimentação equilibrada mas, 
de vez em quando, mergulhar com alegria numa 
garrafa de vinho, num churrasco.”
d) “O cansaço resulta de um esforço intenso.”
________________________________________

09. “Da mesma forma, quando as pessoas 
fazem cursinho pré-vestibular, elas não têm fim de 
semana, não têm balada, não têm nada.”

A respeito do trecho acima, analise as assertivas:

I. O verbo “ter” recebe acento porque seu sujeito é 
“as pessoas”.
II. A vírgula após “semana” e “balada”, separam 
orações coordenadas assindéticas.
III. “Da mesma forma” estabelece uma noção de 
conformidade com o que foi dito anteriormente no 
texto. 

Estão CORRETAS as afirmativas:

a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I e II estão corretas.
d) I, II, III estão corretas.
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10. ““É preciso buscar um equilíbrio entre as 
diversas faces da existência.”
 Assinale a alternativa que substitui 
corretamente a expressão “um equilíbrio” por um 
pronome oblíquo.

a) É preciso buscar-lo.
b) É preciso buscá-lo.
c) É preciso buscar-lhe.
d) É preciso buscá-o.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 -  MATEMÁTICA

11. Um professor aplica um capital a juros 
simples com taxa de 5% ao mês, durante dez 
meses. No fim desse intervalo de tempo o juro 
produzido foi de R$ 800,00. O valor do capital inicial 
aplicado foi de:

a) R$ 1.200,00
b) R$ 1.400,00
c) R$ 1.500,00
d) R$ 1.600,00
________________________________________

12. Marcos comprou uma piscina que possui 6,0 
m de comprimento, 4,0 m de largura e 1,5 m de 
profundidade. Para que a piscina contenha 28.800 
litros de água, esta deve atingir uma altura de:

a) 40 cm
b) 100 cm
c) 120 cm
d) 135 cm
________________________________________

13. Dadas    as     funções  f(x) = 3x² - 16 e       
h(x) = 9x² - 4x, se x satisfaz a igualdade   f(x) = h(x), 
então 3x é igual a:

a) 9
b) 27
c) 81
d) 243
________________________________________

14. Um carro percorre uma determinada distância 
viajando com velocidade constante por 4 horas. O 
tempo que ele gastaria para percorrer a metade 
daquela distância com velocidade constante igual a 
80% da anterior é igual a:

a) 1,4 h
b) 2,5 h
c) 3,4 h
d) 5,0 h

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
________________________________________

15. Assinale a alternativa INCORRETA, com 
base na Lei Orgânica do Município de Francisco 
Beltrão - PR.

a) Compete ao Presidente da Câmara, entre outras 
atribuições, declarar vago o cargo de Prefeito, Vice-
Prefeito e vereadores, em casos previstos em lei.
b) O Poder Legislativo encaminhará ao Executivo 
o anteprojeto da sua proposta orçamentária para 
ser compatibilizada com a do orçamento geral do 
Município, cujo montante de recursos não poderá 
ser superior a 5% (cinco por cento) da receita geral 
do Município, excluídas as operações de crédito.
c) Em caso de vacância do cargo, o Prefeito será 
substituído pelo Presidente da Câmara, até a 
cessação do impedimento ou término do Mandato.
d) Nos serviços públicos prestados pelo Município, 
por concessionário ou por permissionário e na 
renovação de contratos, será exigido relatório 
de impacto ambiental (RIMA) para avaliar suas 
repercussões no meio ambiente.
________________________________________

16. As deliberações da Câmara de Vereadores 
que visem à alteração do Código Tributário, à 
alteração do nome do Município ou à rejeição de 
parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as 
contas anuais prestadas pelo Prefeito, dependerão, 
respectivamente, do voto de:

a) 2/3 (dois terços), maioria absoluta e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
b) Maioria absoluta, 2/3 (dois terços) e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
c) Maioria absoluta, 2/3 (dois terços) e maioria 
absoluta dos membros da Câmara.
d) 2/3 (dois terços), 2/3 (dois terços) e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
________________________________________

17. De acordo com o Estatuto do Servidor 
Público do Município de Francisco Beltrão, NÃO é 
dever do servidor:

a) Cumprir as ordens superiores, exceto quando 
manifestadamente ilegais.
b) Promover manifestação de apreço no recinto da 
repartição.
c) Levar ao conhecimento da autoridade superior 
as irregularidades de que tiver ciência em razão do 
cargo.
d) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do 
cargo.
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18. Conforme o Estatuto do Servidor Público 
do Município de Francisco Beltrão, a penalidade 
aplicável ao servidor que proceder de forma 
desidiosa é a de:

a) Demissão.
b) Advertência.
c) Suspensão.
d) Repreensão.
________________________________________
 
19. A infecção de trato urinário (ITU) constitui 
uma das infecções bacterianas mais frequentes em 
Pediatria. A importância do diagnóstico precoce da 
ITU é prevenir e minimizar a formação e progressão 
da cicatriz renal, principalmente no neonato e 
lactente mais suscetíveis à formação de cicatrizes, 
que poderão levar à hipertensão e/ou insuficiência 
renal crônica. Sobre a ITU na faixa etária pediátrica 
podemos afirmar: 

a) É uma doença que acomete principalmente o 
sexo masculino, podendo chegar a 20:1 casos, com 
predominância feminino nos primeiros 6 meses de 
idade. 
b) O aumento da incidência ocorre entre um e 
três anos de idade, havendo outro pico na faixa 
etária pré-escolar, muito provavelmente devido às 
alterações hormonais. 
c) A ITU tende à repetição, podendo ocorrer 
novo episódio em cerca de 40% das pacientes, e 
sua recorrência é geralmente mais rara no sexo 
masculino.
d) Os sinais e sintomas dependem principalmente 
da idade do paciente, e as crianças menores 
geralmente apresentam uma sintomatologia mais 
específica. 
________________________________________

20. A deficiência de vitamina D é um dos 
distúrbios nutricionais mais frequentes em todo 
o mundo, comum em todas as faixas etárias, 
principalmente na pediátrica. Alguns grupos são 
considerados de risco para o desenvolvimento 
dessa deficiência. São exemplos de grupos de risco 
de hipovitaminose D, EXCETO:

a) Crianças que apresentem o quadro de obesidade.
b) Prematuro em aleitamento materno exclusivo.
c) Crianças com diagnóstico de doença celíaca.
d) Lactentes que ingerem 2 L/dia de fórmula láctea.

21. Criança de 4 anos, é atendida em pronto 
atendimento com história de febre iniciada há 24h, 
associado a presença de lesões vesiculares em 
pés, mãos e boca. Ao exame: criança com bom 
estado geral, sem anormalidades respiratórias ou 
cardíacas. Abdômen livre, indolor e sem massas 
palpáveis. Considerando a Síndrome mão-pé-boca 
como sua hipótese diagnóstica, assinale abaixo o 
agente etiológico mais associado a esta patologia: 

a) S. β hemolítico grupo B
b) Herpes vírus
c) Coxksackie vírus
d) S. pyogenes
________________________________________

22. O aleitamento materno é a mais sábia 
estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e 
nutrição para a criança e constitui a mais sensível, 
econômica e eficaz intervenção para redução 
da morbimortalidade infantil. Permite ainda um 
grandioso impacto na promoção da saúde integral 
da dupla mãe/bebê e regozijo de toda a sociedade. 
De acordo com as definições de aleitamento 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o 
ALEITAMENTO MATERNO PREDOMINANTE é 
definido como: 

a) Quando o lactente recebe somente leite materno, 
diretamente da mama, e nenhum outro líquido.
b) Quando o lactente recebe, além de leite materno, 
água ou bebidas à base de água, mas não recebe 
outro leite.
c) Quando o lactente recebe, além do leite materno, 
outros tipos de leite, como a fórmula infantil. 
d) Quando o lactente recebe, além do leite materno, 
qualquer alimento sólido, com a finalidade de 
complementá-lo. 
________________________________________

23. No Brasil, desde o início do século XIX, as 
vacinas são utilizadas como medida de controle de 
doenças. No entanto, somente a partir do ano de 
1973 é que se formulou o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI). O PNI organiza toda a política 
nacional de vacinação da população brasileira 
e tem como missão o controle, a erradicação e 
a eliminação de doenças imunopreveníveis. Em 
relação às recomendações do calendário vacinal, 
podemos afirmar: 



5

a) A vacina BCG é aplicada em duas doses, sendo 
a primeira ao nascer e a segunda após 6 meses da 
primeira.
b) A primeira dose da vacina Hepatite B deve ser 
aplicada idealmente nas primeiras 12 horas de vida.
c) A vacina DTP (células inteiras), quando possível, 
deve substituir a DTPa (acelular), pois é menos 
reatogênica. 
d) A penta do PNI é uma vacina combinada 
contra difteria, tétano, coqueluche, meningite B e 
Haemophilus influenzae tipo B. 
________________________________________ _

24. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a 
Academia Americana de Pediatria determinam que 
toda criança acima de três anos deve ter medida 
sua pressão arterial durante o acompanhamento 
pediátrico ambulatorial, segundo normas apropriadas. 
Entretanto, é importante salientar que, mesmo abaixo 
desta idade, já é possível e necessária a sua medida 
rotineira, pois esta é a única maneira de diagnosticar 
precocemente a Hipertensão Arterial Sistêmica. 
Sobre a técnica de aferição da pressão arterial (PA), 
podemos afirmar:

a) A PA deve ser avaliada com a criança na posição 
em pé, no braço esquerdo, com o braço estendido na 
altura do umbigo.
b) A borracha inflável do manguito deve circundar o 
braço e deve cobrir 25% da distância do olécrano ao 
acrômio. 
c) O estoscópio deve ser colocado na parte inferior 
do manguito, sob a borracha, próximo à fossa 
antecubital.
d) Deve ser usado um manguito calibrado e adequado 
para a idade, e a velocidade de insuflação é de 10 
mmHg/s. 
_________________________________________

25. No Brasil as queimaduras representam a 
quarta causa de morte e hospitalização, por acidente, 
de crianças e adolescentes de até 14 anos. A maioria 
das queimaduras ocorre na cozinha e na presença 
de um adulto. Nos atendimentos de urgência a 
“regra dos 9” é utilizada para estimar a superfície 
corpórea queimada (SCQ), auxiliando no tratamento, 
que muitas vezes é doloroso, demorado e deixa 
marcas para sempre. Assinale abaixo a alternativa 
que estima a SCQ de uma criança de 9 anos que 
apresenta lesões de 2º grau em todo o membro 
superior esquerdo e na parte anterior do tronco:  

a) 18% 
b) 27% 
c) 36%
d) 45%

26. A febre amarela é uma doença infecciosa 
febril aguda, causada por um vírus transmitido pela 
picada dos mosquitos transmissores infectados. A 
doença tem importância epidemiológica por sua 
gravidade clínica e potencial de disseminação em 
áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes 
aegypti e têm sido observado aumento dos casos 
atuais. Em relação à  vacina da Febre Amarela 
podemos afirmar, EXCETO: 

a) A vacina da Febre Amarela é recomendada 
para as populações que habitam áreas de risco 
e para as pessoas que viajam para estas áreas 
consideradas de risco.
b) Em situações excepcionais (como por exemplo 
nos casos de surtos e epidemia), a vacina da 
Febre Amarela pode ser administrada aos 6 meses 
de idade.
c) A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
recomenda atualmente apenas uma dose aplicada 
aos 9 meses de idade (máximo 59 anos). 
d) Lactantes de bebês menores de 6 meses, 
quando vacinadas, devem suspender o aleitamento 
materno por no mínimo 7 dias após a vacinação.
________________________________________

27. Criança de 7 anos, feminina, é encaminhada 
para acompanhamento pediátrico com relato de 
dificuldade de aprendizagem e hiperatividade. 
Durante o atendimento, são realizadas as medidas 
antropométricas e os valores são lançados em 
gráficos respectivos. Considerando a visualização 
no gráfico IMC para Idade, de uma curva 
ascendente com Score Z entre +1 e + 2, assinale 
abaixo a classificação adequada: 

a) Eutrófico
b) Risco de Sobrepeso
c) Sobrepeso
d) Obeso
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28. A presença do biofilme bacteriano (placa 
dental) visível está associada ao desenvolvimento 
de cáries. Por isso, a adoção de práticas de higiene 
bucal deve ser iniciada na mais terna infância. Em 
bebês em fase de erupção dos incisivos (de 6 a 
18 meses), os pais e os cuidadores devem ser 
orientados a realizar a higiene da seguinte forma:

a) A limpeza pode ser realizada com gaze ou fralda 
umedecida em água potável, duas vezes ao dia. 
b) A limpeza pode ser realizada com algodão 
umedecido em água bicarbonatada, duas vezes 
ao dia. 
c) A limpeza pode ser realizada com gaze ou fralda 
umedecida em água salina, três vezes ao dia. 
d) A limpeza pode ser realizada com algodão 
umedecido em água bicarbonatada, três vezes ao 
dia.
________________________________________

29. O traumatismo cranioencefálico (TCE) 
é considerado um problema de saúde pública, 
principalmente entre crianças (0-4 anos) e 
adolescentes (15-19 anos). O TCE é classificado 
em leve, moderado e grave, e o instrumento 
universalmente utilizado para esta classificação de 
gravidade é a Escala de Coma de Glasgow (ECG). 
Assinale abaixo a alternativa que apresenta a ECG 
adequada para um lactente de 18 meses de idade, 
pós TCE, que apresente abertura ocular à dor, 
choro irritado na avaliação da resposta verbal e 
retirada à dor na avaliação da resposta motora. 

a) 6
b) 8
c) 10
d) 12

30. Os problemas ortopédicos na infância e 
adolescência constituem-se uma frequente queixa 
nos consultórios de pediatria. Uma queixa comum 
ortopédica são as dores do crescimento, que são 
fenômenos álgicos que acometem crianças na 
faixa etária entre 4 e 10 anos de idade. Sobre as 
dores do crescimento podemos afirmar, EXCETO: 

a) Acredita-se que as dores de crescimento sejam 
provocadas por condições de fadiga muscular que 
manifestam-se após esforços físicos acentuados.
b) Incidem com igual frequência em ambos 
os sexos, sendo mais prevalente em crianças 
sedentárias e sem atividade física frequente.
c) As dores acometem habitualmente os 
membros inferiores com predominância unilateral, 
principalmente as panturrilhas. 
d) O exame ortopédico, neurológico e vascular 
é absolutamente normal, não havendo nenhuma 
limitação da mobilidade articular. 
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