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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto de Moacyr Scliar a seguir e responda 
às questões de 1 a 6:

 Machado de Assis, mulato, pobre, 
descendente de escravos, órfão de mãe, ainda 
teve de enfrentar uma doença que para ele foi uma 
carga muito pesada. Machado sofria de epilepsia. 
A doença provavelmente teve início na infância; 
o escritor aludiu a “umas coisas esquisitas” que 
sentira quando menino, mas não esclareceu do 
que se tratava. Aliás, ele relutava muito em admitir 
seu problema, ainda que suas crises convulsivas 
tivessem sido testemunhadas por muitas pessoas.
Machado não foi a única pessoa famosa a sofrer 
dessa doença muito frequente. O escritor russo 
Fiódor Dostoiévski teve cerca de quatrocentas 
crises epilépticas generalizadas convulsivas na 
fase madura de sua vida. As crises eram sempre 
seguidas de confusão mental, depressão e 
distúrbios transitórios de memória e fala. Mas o fato 
de a doença ser comum não eliminava o penoso 
estigma que representava, mesmo porque à época 
praticamente não havia tratamento eficaz. […]
 A epilepsia continua sendo uma doença 
muito comum, afetando, segundo se calcula, 
cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. Mas 
a situação hoje é bem diferente daquela que 
ocorria na época de Machado. Há cerca de duas 
dezenas de medicamentos capazes de controlar 
as convulsões e, em certos casos, a cirurgia é 
eficaz. Após dois a cinco anos de tratamento bem-
sucedido, a medicação pode ser suspensa em 70% 
das crianças e em 60% dos adultos. Machado de 
Assis certamente ficaria feliz com esta mudança.

Texto presente no livro “Território da emoção”. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2013

01. De acordo com o texto, a “mudança” que faria 
Machado de Assis certamente feliz se refere: 

a) A mudanças de temperamento, “coisas esquisitas” 
que ele aludiu ter sentido quando era menino.
b) Aos avanços da medicina concernentes ao 
tratamento da epilepsia.
c) A mudanças de paradigma social, por ser mulato, 
pobre, descendente de escravos, órfão de mãe e 
sofrer de epilepsia.
d) A “crises, seguidas de confusão mental, depressão 
e distúrbios transitórios de memória e fala.”
________________________________________
02. A respeito do termo “provavelmente”, presente 
na frase “A doença provavelmente teve início 
na infância”, analise as afirmativas e assinale a 
alternativa CORRETA.

I. Significa “com probabilidade, possivelmente”.
II. Trata-se de um adjetivo, que se relaciona 
diretamente a “50 milhões de pessoas”.
III. Está grafada incorretamente no texto.
IV. É composto por “provável” e “mente” e, por 
isso, deveria manter o acento da palavra “provável”, 
ficando correta a forma “provávelmente”. 

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
03. É CORRETO dizer que os termos que funcionam 
como sujeito na frase “uma doença que para ele foi 
uma carga muito pesada” são: 

a) Uma doença. 
b) Foi.
c) Uma carga.
d) Uma carga muito pesada. 
________________________________________
04. A respeito do uso da crase na expressão “à 
época praticamente não havia tratamento eficaz”, 
assinale a alternativa INCORRETA.

a) Na norma culta, o uso da crase está errado, pois 
deveria ser “há época”. 
b) A expressão está correta e significa o mesmo que 
“na época”. 
c) A expressão não apresenta nenhum erro para a 
norma padrão, ou culta.
d) Os termos estão grafados corretamente, e o uso 
da crase está correto.
________________________________________
05. Na frase “Machado não foi a única pessoa 
famosa a sofrer dessa doença muito frequente”, os 
termos “muito frequente” se referem diretamente a:

a) “famosa”.
b) “Machado”.
c) “única pessoa”.
d) “doença”.
________________________________________
06. Na frase “ainda que suas crises convulsivas 
tivessem sido testemunhadas por muitas pessoas”, 
o termo “testemunhadas” está no feminino e no 
plural pois concorda e se relaciona diretamente a: 

a) “suas crises convulsivas”.
b) “ainda que”.
c) “tivessem”.
d) “por muitas”. 
________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Quais dos números a seguir pertence ao 
conjunto dos Números Irracionais?
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a)  .

b)  π2 .

c) .

d) .

________________________________________
08. Recentemente, foi anunciada a alteração na 
forma de se definir a medida de um quilograma, 
medida padrão para massa, utilizada na ciência 
e no cotidiano, no Brasil. Até hoje se utilizava um 
objeto como padrão para definição de quanto vale 
1kg. A partir de 20/05/2019, 1kg será um múltiplo de 
uma constante física, a constante de Planck.
A limitação da forma atual de se definir o quilograma 
é a acumulação de sujeira no objeto ou perda 
de partículas no manuseio e limpeza. Sabendo 
que as medidas indicavam uma flutuação em até 
50 microgramas com outros objetos idênticos 
guardados em outros locais do mundo, que fração 
de um quilograma representa essa flutuação? 
(Considere que 1 micrograma é um milionésimo de 
grama).

a) .

b) .

c)  .

d) .

________________________________________
09. Rendimentos de aplicações financeiras, como 
a poupança e o FGTS, operam no regime de juros 
compostos. Quanto rende, aproximadamente, uma 
aplicação em três meses, nesse regime, com juros 
de 2% ao mês?

a) 6,00% do valor aplicado.
b) 6,06% do valor aplicado.
c) 6,12% do valor aplicado.
d) 6,18% do valor aplicado.
________________________________________
10. O crescimento da população P de uma cidade 
pode ser analisado a partir da tabela a seguir:

Ano População (habitantes)
2013 130 000
2014 131 500
2015 133 000
2016 134 500

Considerando o ano de 2013 como ano zero da 
contagem, tal progressão pode ser expressa como 
uma função, em que P é a população da cidade e t 
o ano (considerando o ano 2013=0), do tipo:

a) Linear, descrita por P(t)=130000 + 1500.t .
b) Linear, descrita por P(t)=134500 - 1500.t .
c) Quadrática, descrita por P(t)=130000 + 1500.t2 .
d) Exponencial, descrita por P(t)=130000 + 1500t .

________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Analise as alternativas a seguir e assinale a que 
NÃO indica um dos candidatos à Presidência da 
República nas eleições realizadas em 2018.

a) Álvaro Dias.
b) Joaquim Barbosa.
c) Henrique Meirelles.
d) Marina Silva.
________________________________________
12. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito 
de uma situação ocorrida no Brasil recentemente, 
e assinale a alternativa que contém o termo que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Nesta quarta-feira, o governo de Cuba anunciou 
a saída dos médicos cubanos do programa 
___________. A decisão foi tomada em retaliação 
a exigências feitas pelo presidente eleito Jair 
Bolsonaro para a continuação do programa. O 
programa foi criado em outubro de 2013, ainda no 
governo Dilma Rousseff”. 
(Folha de São Paulo, 14/11/2018, com adaptações).

a) Farmácia Popular.
b) Mais Médicos.
c) Melhor em Casa.
d) Saúde na Escola.
________________________________________
13. Uma das mais conhecidas definições para o 
conceito de desenvolvimento sustentável é a de 
que se trata do desenvolvimento capaz de atender 
as necessidades do presente sem comprometer 
as possibilidades das gerações futuras atenderem 
suas próprias necessidades. Com isto, analise as 
alternativas a seguir e marque a que apresenta 
uma informação INCORRETA sobre o conceito de 
desenvolvimento sustentável.

a) O termo surgiu a partir de diversos estudos da 
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre 
mudanças climáticas.
b) Na origem do conceito, há a convicção de que a 
pobreza generalizada é inevitável, sendo impossível 
assegurar qualquer qualidade de vida à população 
mundial.
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c) O conceito envolve temas como o uso da terra, 
sua ocupação, suprimento de água, abrigo e 
serviços sociais, educativos e sanitários.
d) Trata-se de uma noção relacionada à crise social 
e ambiental pela qual o mundo passava a partir da 
segunda metade do século XX.
________________________________________

14. Com base na Lei Orgânica do Município de 
Guarapuava, examine as opções a seguir e assinale 
a que NÃO indica um dos símbolos do município, 
representativos de sua cultura e história.

a) Brasão.
b) Hino.
c) Bandeira.
d) Território.
________________________________________
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. Os sintomas da Insuficiência Cardíaca podem 
ser avaliados por meio da avaliação das classes 
funcionais de NYHA (New York Heart Association). 
De acordo com essa classificação, um paciente que 
possui limitação física grave, com sintomas como 
dispneia e cansaço ao repouso, pertence à classe:
a) I
b) II
c) III
d) IV
________________________________________

16. São sinais de Hipertensão Arterial Secundária, 
EXCETO:

a) Tríade: palpitações, sudorese e cefaleias em 
crise.
b) Retinopatia diabética, angina.
c) Sintomas de apneia do sono.
d) Hirsutismo, ganho de peso, amenorreia.
________________________________________

17. Principal representante das artropatias por 
deposição de cristais, a GOTA acomete geralmente 
homens entre 30 e 60 anos com hiperuricemia. 
Sobre a patologia, é CORRETO afirmar:

a) Para melhora das crises, associa-se colchicina e 
alopurinol para a diminuição da produção de ácido 
úrico.
b) A artrite aguda que acomete mais comumente é 
a metatarsofalangeana.
c) A maioria dos casos inicia-se por poliartralgia 
migratória em membros superiores.
d) A hiperuricemia deve ser tratada somente quando 
sintomática.

18. Assinale o melhor parâmetro para avaliar 
controle glicêmico a longo prazo de paciente com 
Diabetes Mellitus e ao que seu valor equivale:

a) Glicemia de jejum – valor de glicemia sérica 
após jejum de 8 horas.
b) Glicemia capilar – glicemia imediata em aparelho 
portátil.
c) Hemoglobina glicosilada – média das glicemias 
nos últimos 3 meses.
d) TOTG – glicemia após ingestão de 75g de 
glicose anidra.
________________________________________

19. Para tratamento de Cistite não complicada, 
pode-se utilizar, em DOSE ÚNICA, o seguinte 
antimicrobiano:

a) Azitromicina 1g VO.
b) Fosfomicina 3g VO
c) Norfloxacino 600mg VO.
d) Nitrofurantoína 100mg VO.
________________________________________

20. A PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV) 
consiste no uso de antirretrovirais para reduzir o 
risco de se adquirir o HIV. No Brasil, o Protocolo 
Clínico e a Diretrizes Terapêuticas de 2018 
estabelecem grupos prioritários e critérios de 
indicação. O regime de antirretrovirais sugerido 
pelo protocolo é:

a) Zidovudina (AZT) a cada 3 dias.
b) Abacavir (ABC) + Didanosina (ddI).
c) Tenofovir (TDF) + entricitabina (FTC) .
d) Oseltamivir a cada 12 horas, por 5 dias.
________________________________________

21. Cólera é uma doença que causa diarreia 
secretória devido a toxina secretada pelo agente 
etiológico Vibrio cholearae. Sobre a patologia, é 
CORRETO afirmar:

a) Não é doença de notificação compulsória.
b) Roedores são reservatórios animais, que 
defecam em locais de armazenamento de 
alimentos.
c) O tratamento é feito pela hidratação oral e, nas 
formas graves, antibiótico.
d) É causada pelo uso crônico e irracional de 
antimicrobianos.
________________________________________

22. Considere as afirmações a seguir e assinale a 
alternativa CORRETA:

I. A doença de Crohn pode acometer o ânus 
causando hemorroidas, estenoses, fístulas e 
incontinência.
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II. A Retocolite ulcerativa geralmente acomete 
o cólon e pode cursar com diarreia com sangue e 
muco.
III. As doenças inflamatórias intestinais estão 
associadas a maior incidência de adenocarcinoma de 
cólon.

a) Somente I e II são corretas.
b) Somente I e III são corretas.
c) Somente II e III são corretas.
d) I, II e III são corretas.
________________________________________

23. Assinale a alternativa que contenha a CORRETA 
relação entre o quadro clínico ao agente etiológico:

1. Prurido anal
2. Erupções cutâneas serpinginosas
3. Prolapso retal

A) Trichuris trichuria
B) Enterobius vermiculares
C) Strongyloides stercoralis

a) 1 – B, 2 – C, 3 – A.
b) 1 – A, 2 – B, 3 – C.
c) 1 – B, 2 – A, 3 – C.
d) 1 – C, 2 – A, 3 – B.
________________________________________

24. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um 
efeito colateral do Propranolol:

a) Broncoespasmo.
b) Agranulocitose.
c) Bradicardia.
d) Palpitações.
________________________________________

25. São sinais de alarme de compressão radicular 
em paciente com Lombalgia que sugiram diretamente 
Síndrome da Cauda Equina:

a) Hemoptise e dispneia.
b) Anestesia em sela e incontinência fecal.
c) Disúria e sinal de Giordano positivo.
d) Vômitos em jato, perda do nível de consciência.
________________________________________

26. Assinale a alternativa CORRETA que cita o 
Antagonista da vitamina K amplamente utilizado no 
Brasil para se prevenir tromboembolismos recorrentes 
e o exame que auxilia o ajuste de sua dose:

a) AAS – contagem de plaquetas.
b) Rivaroxabana (Xarelto) – INR.
c) Varfarina (Marevan) – INR.
d) Clopidogrel – KPTT.

27. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. Sobre a participação da 
iniciativa privada no SUS, é CORRETO afirmar:

a) O SUS poderá recorrer à iniciativa privada 
quando suas disponibilidades forem insuficientes 
para garantir cobertura assistencial necessária.
b) O SUS não poderá recorrer à iniciativa privada 
caso esta não tenha vínculos filantrópicos.
c) Os gestores do SUS poderão contratar serviços 
complementares privados sempre que tiverem 
interesse em aumentar os lucros do próprio SUS.
d) Prefere-se contratar serviços com proprietários 
que também exercem cargo de chefia no SUS.
________________________________________

28. A Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS) propõe um conjunto de estratégias e formas 
de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, 
caracterizando-se pela articulação e cooperação 
intra e intersetorial. Sobre os temas prioritários da 
PNPS, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Promover ações de práticas corporais e 
atividades físicas.
b) Redução da incidência de câncer de pele.
c) Enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras 
drogas.
d) Promoção da cultura da paz e de direitos 
humanos.
________________________________________

29. O uso dos medicamentos Amiodarona e Lítio 
pode afetar o seguinte órgão e causar a patologia:

a) Tireoide – Hipotireoidismo.
b) Cólon – Retocolite ulcerativa.
c) Estômago – Neoplasia gástrica.
d) Pâncreas – Diabetes mellitus.
________________________________________

30. O marco jurídico representado pelo Decreto 
Presidencial n 7.508, de 28 de junho de 2011, é 
uma importante base legal para o SUS, pois visa à 
concretização de seus princípios em prática. Sobre 
esse decreto, assinale a alternativa CORRETA:

a) Regulamenta as Leis Orgânicas da Saúde nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 
28 de dezembro de 1990.
b) Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do SUS.
c) Regulamenta a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990, para dispor sobre o financiamento do 
SUS.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 28/01/2019.

d) Regulamenta a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990, para dispor sobre a participação popular no 
SUS.


