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QUESTÕES 01 A 04 - CONHECIMENTOS GERAIS

01. Em novembro de 2015 e em março de 2016, 
duas capitais europeias foram atingidas por 
grandes ataques terroristas. Em ambos os casos, 
o grupo extremista Estado Islâmico reivindicou a 
autoria dos atentados. Quais foram essas cidades, 
respectivamente?
a) Amsterdam e Roma.
b) Berlim e Lisboa.
c) Londres e Madrid.
d) Paris e Bruxelas.
________________________________________

02. Em abril deste ano, o plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou a admissibilidade de processo 
de impeachment contra a então presidente Dilma 
Rousseff (PT). Naquela ocasião, quem assumia a 
função de Presidente da Câmara dos Deputados?
a) Aécio Neves (PSDB)
b) Eduardo Cunha (PMDB)
c) Luis Inácio Lula da Silva (PT)
d) Michel Temer (PMDB)
________________________________________

03. “A rigor, a política dos Estados Unidos funciona 
como um sistema bipartidário. Há outros partidos, 
mas foram poucas as vezes em que um terceiro 
partido chegou perto da vitória”. (TOTA, Antonio 
Pedro. Origens do bipartidarismo: uma tentativa 
de entender as eleições norte-americanas. Novos 
Estudos - CEBRAP, n. 81, 2008). Com base 
nessa afirmação, assinale a alternativa que indica 
corretamente a que partido pertence o atual 
presidente norte-americano, Barack Obama:
a) Partido Aloha Aina do Havaí.
b) Partido Comunista dos Estados Unidos.
c) Partido Democrata.
d) Partido Republicano.
________________________________________

04. Segundo a Constituição do Brasil, o Senado 
Federal compõe-se de representantes dos Estados 
e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio 
majoritário. Assinale a alternativa que indica o nome 
de um senador atualmente em exercício:
a) Michel Temer (PMDB)
b) Jair Bolsonaro (PSC)
c) Luís Inácia Lula da Silva (PT)
d) Roberto Requião (PMDB)

QUESTÕES 05 A 08 - MATEMÁTICA 

05. Indique qual é o menor número primo de quatro 
algarismos:
a) 1009
b) 1005
c) 1007
d) 1003

06. Calcule log6 3 + log 9. Dados do problema: log 3 
= 0,5 e log 6 = 0,8.
a) 1,6
b) 2,6
c) 1,3
d) 12
________________________________________

07. Carlos comprou um lote em um condomínio 
fechado. Ele tem as seguintes informações: a frente 
mede 140 m, o fundo, 60 m, a distância da frente 
ao fundo é de 30 m, tendo formato de um trapézio . 
Qual é a área do lote?
a) 230 m2

b) 280 m2

c) 3.000 m2

d) 2.100 m2

________________________________________

08. A figura a seguir representa um triângulo 
retângulo. Calcule os valores de b e h. 

 
a) 5
b) 3√3
c) 7
d) 6√5

QUESTÕES 19 A 14 - LÍNGUA PORTUGUESA

09. Estamos hoje vivendo numa sociedade em 
que as pessoas se agridem por motivo nenhum. 
Um colega olha diferente e você já tira satisfações. 
Um garçom entrega um prato errado e você vira a 
mesa. Alguém disca seu número por engano e você 
manda longe. Dentro do ônibus, na fila do banco, 
na beira da praia: todo local serve de ringue para 
agressões desmedidas.
Em entrevista, o antropólogo Roberto DaMatta 
afirma que é enganosa a ideia de que não toleramos 
a desigualdade: na verdade, o que não toleramos 
é a igualdade. Cidadãos com os mesmos direitos, 
a mesma liberdade e a mesma importância é uma 
democracia com que não estamos acostumados a 
lidar na prática, só no discurso. No fundo, mantemos 
uma atitude aristocrática que nos impede de 
aguardar a nossa vez e respeitar o espaço só do 
outro.
Porém, em vez de aprofundar essa questão, 
simplesmente botamos tudo na conta do stress. 
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Trabalha-se muito, ganha-se pouco: stress. Vários 
compromissos, pouco tempo para lazer: stress. 
Acorda-se cedo, dorme-se tarde:stress. Sem 
falar no pior dos desaforos: ninguém reparar que 
você existe. Existo, sim, olha aqui: bang! Chá de 
camomila não resolve. Terapia coletiva para todos.
(MEDEIROS, Martha. Superaquecimento. Revista 
O Globo, 13 mar. 2011, p.24 adaptado).

De acordo com as reflexões do texto, analise as 
afirmações abaixo.
I.  As pessoas estão tornando o  mundo um lugar 
mais calmo e tranquilo.
II. Em qualquer lugar é possível acontecer um 
desentendimento entre as pessoas.
III. O stress tem sido a principal desculpa para o 
descontrole emocional das pessoas.
IV. Até mesmo motivos banais são geradores de 
amizades entre as pessoas.

Estão corretas as afirmações:
a) I, II e III apenas.
b) II e III apenas.
c) II, III e IV apenas.
d) I e IV apenas.
________________________________________

10. Assinale a alternativa que traduz de maneira 
adequada, mantendo o sentido do contexto, a 
seguinte expressão: “Chá de camomila não resolve. 
Terapia coletiva para todos.”
a) Chás não são remédios. O tratamento psicológico 
individual é mais eficiente.
b) Tratamentos com ervas são bons. Mas as terapias 
em grupo são melhores.
c) Soluções paliativas e isoladas não resolvem. É 
preciso um tratamento psicológico e em grupo.
d) A camomila não acalma as pessoas. Um 
tratamento coletivo é uma opção não aconselhada.
________________________________________

11. Segundo as regras de acentuação do Novo 
Acordo Ortográfico, qual das palavras abaixo está 
acentuada de forma INCORRETA?
a) psicólogo 
b) heróico
c) Piauí
d) pôde
________________________________________

12. Assinale a alternativa em que o emprego da 
crase está correto:
a) Atendeu à todas as ordens da coordenadora.
b) Depois do almoço voltou à trabalhar.
c) Comprou o material à prazo.
d) O servidor foi à sala da direção rapidamente.

13. “Hoje estamos vivendo numa sociedade (...)”
Assinale a alternativa em que o verbo exige o mesmo 
tipo de complemento que o verbo do excerto acima.
a) O antropólogo afirma que é enganosa a ideia.
b) Acorda-se cedo.
c) Todo local serve de ringue.
d) Botamos tudo na conta do stress.
________________________________________

14. “Dentro do ônibus, na fila do banco, na beira 
da praia: todo local serve de ringue para agressões 
desmedidas.”
Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do 
excerto acima.
a) O sinal de dois pontos introduz uma explicação 
da lista apresentada antes dele.
b) Ringue é sujeito do verbo agredir (agressões).
c) Desmedidas é adjetivo de agressões.
d) Ônibus, fila e praia são substantivos.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. Acerca das sessões da Câmara de Vereadores 
do município de Cerro Azul, assinale a alternativa 
correta de acordo com a Lei Orgânica Municipal.
a) As Sessões da Câmara Municipal, inclusive as 
solenes, deverão ser realizadas sempre em recinto 
destinado ao seu funcionamento, considerando-se 
nulas as que se realizarem fora dele em qualquer 
situação.
b) As Sessões da Câmara Municipal podem ser 
realizadas em qualquer recinto que comporte 
seu funcionamento, desde que comunicado com 
antecedência mínima de 48 horas.
c) Comprovada a impossibilidade de acesso ao 
recinto ou outra causa que impeça a sua utilização, 
as sessões poderão ser realizadas em outro local, 
por decisão da maioria dos vereadores.
d) As Sessões da Câmara serão públicas, salvo 
deliberação em contrário tomada pela maioria 
absoluta de seus membros, quando ocorrer motivo 
relevante de preservação de decoro parlamentar.
________________________________________

16. De acordo com o Estatuto dos Servidores do 
Município de Cerro Azul, assinale a única alternativa 
que NÃO é uma forma de provimento para cargos 
públicos.
a) Reversão
b) Readaptação
c) Indicação
d) Aproveitamento
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17. O Município de Cerro Azul, unidade territorial do 
Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito privado 
interno, com autonomia política, administrativa e 
financeira, é organizado por sua Lei Orgânica. À luz 
do que determina o Art. 9º da Lei Orgânica, NÃO se 
enquadra dentre as competências específicas do 
Município de Cerro Azul: 
a) Manter, sob sua responsabilidade exclusiva, os 
programas de educação de ensino fundamental e 
médio. 
b) Promover a proteção do patrimônio histórico-
cultural local e sinalizar as vias públicas urbanas e 
rurais.
c) Elaborar e executar o Plano Diretor como 
instrumento básico da política de desenvolvimento 
e da expansão urbana.
d) Constituir a Guarda Municipal, destinada à 
proteção de seus bens, serviços e instalações, 
conforme dispuser a Lei.
________________________________________

18. Concurso público é o procedimento 
administrativo consubstanciado num processo de 
recrutamento e seleção de natureza competitiva 
e classificatória, aberto ao público, atendidos os 
requisitos estabelecidos em edital específico e na 
legislação aplicável. Após a aprovação, deverá 
ocorrer a:
(a) nomeação em caráter efetivo;
(b) posse;
(c) exercício. 

Conforme Lei Municipal de Cerro Azul nº 03/2002, 
assinale a alternativa que represente a correta 
vinculação desses institutos, com suas respectivas 
definições: 

I- É a aceitação formal, pelo servidor, das atribuições, 
dos deveres e das responsabilidades inerentes ao 
cargo público, com o compromisso de bem servir, 
concretizada com a assinatura do termo.
II- É o ato de investidura do servidor em cargo 
público, quando, em virtude de aprovação em 
concurso público, ingressar no nível e classe iniciais 
de um cargo no grupo ocupacional a que pertence. 
III- É o efetivo desempenho das atribuições do cargo 
público, e completa o processo de investidura.

a) I (a); II (b); e III (c).
b) II (a); I (b); e III (c). 
c) III (a); II (b); I (c).
d) II (a); III (b); I (c).
________________________________________

19. A Política Nacional de Humanização (PNH) foi 
lançada em 2003 para pôr em prática os serviços 
do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, 
produzindo mudanças no modo de gerir e cuidar.

Com relação à Política Nacional de Humanização, 
marque a assertiva correta:
a) A PNH não foi criada pelo Governo ou pelo 
Ministério da Saúde, foi criada por organizações 
não governamentais na tentativa de humanizar o 
SUS.
b) A implementação da PNH busca reduzir as filas 
e o tempo de espera com ampliação do acesso e 
atendimento acolhedor e resolutivo baseados em 
critérios de risco.
c) A PNH não foi implantada em todo território 
nacional, foram escolhidos alguns serviços nos 
quais o atendimento ao cidadão era muito deficiente 
e implantadas somente nestes locais.
d) A PNH conta com 3 princípios, e são eles: 
transversalidade, indissociabilidade entre atenção 
e gestão e equidade.
________________________________________

20. O Melhor em Casa é um programa criado pelo 
Governo Federal e tem como objetivo ampliar o 
atendimento domiciliar do Sistema Único de Saúde. 
Com relação ao programa Melhor em Casa, é 
correto afirmar:
a) A Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP) 
é composta por profissionais médicos das 
especialidades de ortopedia, endocrinologia, 
fisiatria, geriatria e nutrologia.
b) Os pacientes incluídos no programa Melhor em 
Casa sempre se originam de serviços hospitalares, 
e não são aceitos pacientes encaminhados 
diretamente das unidades básicas de saúde.
c) O Programa Melhor em Casa possuiu três 
modalidades de atendimento, definidas a partir da 
caracterização do paciente cuidado e do tipo de 
atenção e procedimentos utilizados para realizar o 
cuidado do mesmo.
d) O Atenção Domiciliar foi criada e desenvolvida 
exclusivamente pelo Ministério da Saúde, e não 
contou com a participação de gestores estaduais e/
ou municipais.
________________________________________

21. Quais são os princípios doutrinários do SUS?
a) Integralidade, Equidade e Universalidade.
b) Integralidade, Igualdade e Universalidade.
c) Descentralização, Regionalização e 
Hierarquização.
d) Descentralização, Regionalização e Participação 
Popular.
________________________________________

22. O Brasil ocupa o 15º lugar entre os 22 países 
responsáveis por 80% do total de casos de 
tuberculose no mundo, com uma prevalência de 50 
milhões de infectados com cerca de 111.000 casos 
novos e 6.000 óbitos ocorrendo anualmente. Com 
relação à Tuberculose, é correto afirmar.
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a) Não existe vacina para Tuberculose disponível 
no Brasil.
b) A transmissão da tuberculose é plena enquanto 
o indivíduo estiver eliminando bacilos. Com o início 
do esquema terapêutico adequado, a transmissão 
tende a diminuir gradativamente e, em geral, após 
5 dias de tratamento chega a níveis insignificantes.
c) A apresentação da tuberculose na forma pulmonar 
é a forma menos frequente e a de menor relevância 
para a saúde pública.
d) A tuberculose pode ser causada por qualquer 
uma das sete espécies que integram o complexo 
Mycobacterium tuberculosis, são elas: M. 
tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. canetti, M. 
microti, M. pinnipedi e M. caprae. Entretanto, do 
ponto de vista sanitário, a espécie mais importante 
é a M. tuberculosis.
________________________________________

23. Com relação a Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS) é correto afirmar que:
a) Em pacientes com AIDS, a candidíase oral é um 
marcador clínico precoce de imunodepressão grave, 
e foi associada ao subsequente desenvolvimento de 
pneumonia por P. jirovecii. Diarreia crônica e febre 
de origem indeterminada, bem como leucoplasia 
oral pilosa, também são preditores de evolução 
para AIDS.
b) É muito raro o desenvolvimento de neoplasias 
em paciente com AIDS e, quando ocorrem, não 
possuem relação com a AIDS.
c) A instituição da Terapia Antirretroviral (TARV) tem 
por objetivo erradicar a infecção pelo vírus HIV.
d) A Terapia Antirretroviral (TARV) é contra indicada 
para gestantes devido aos efeitos colaterais e alto 
risco de má formação fetal.
________________________________________

24. Paciente 35 anos, feminino, apresenta há 2 
anos dores generalizadas pelo corpo, de forte 
intensidade, associado com sensação de inchaço 
dos membros superiores. Já esteve na unidade 
básica de saúde diversas vezes devido às dores, 
com pouca melhora com analgésicos comuns. 
Paciente já foi submetida a exames de sangue, que 
estavam normais, provas reumatológicas negativas, 
radiografias e ultrassonografias sem alterações. 
Exame físico apresenta 14 pontos dolorosos 
positivos dos 18 pontos pesquisados (pontos 
pesquisados: suboccipital, cervical baixo, trapézio, 
supra espinhoso, segunda junção costo-condral, 
epicôndilo lateral, glúteo médio, trocantérico e 
joelho). Restante do exame físico sem alteração. 
Ausência de edema em membros superiores.
Com relação ao caso descrito, é correto afirmar:

a) Paciente provavelmente está somatizando os 
sintomas para chamar a atenção da família.

b) Paciente deverá ser encaminhada ao Psiquiatra 
para tratamento de Transtorno Depressivo.
c)  Uma hipótese diagnóstica é a Fibromialgia e 
o uso de antidepressivos tricíclicos pode ser uma 
opção de tratamento neste caso.
d) A Artrite Reumatóide é a principal hipótese 
diagnóstica, e deve ser iniciado tratamento com 
metotrexato.
________________________________________

25. Paciente 68 anos, masculino, apresenta queixa 
de dor torácica muito intensa, de início súbito há 1 
hora, com irradiação para dorso, sem melhora com 
repouso. Paciente apresenta-se inquieto e com 
sudorese fria. Paciente previamente hipertenso e 
diabético.
Ao exame físico: regular estado geral, corado, 
hidratado, eupneico. Pressão arterial 230x120 
mmHg, frequência cardíaca 110 b.p.m, saturação 
96%. Murmúrio vesicular presente sem ruídos 
adventícios. Bulhas rítmicas normofonéticas 
sem sopros. Membros superiores com pulsos 
assimétricos. Abdômen normal. Membros inferiores 
com pulsos diminuídos bilaterais. Eletrocardiograma 
normal. Exames de sangue normais e marcadores 
miocárdicos negativos. Raio x de tórax com 
alargamento da silhueta aórtica.
Qual a hipótese diagnóstica mais provável para 
este caso?
a) Espasmo esofagiano
b) Infarto agudo do miocárdio sem supra de ST
c) Úlcera gástrica perfurada
d) Dissecção aguda de aorta
________________________________________

26. Paciente 58 anos, masculino, apresenta queixa 
de tosse com expectoração mucopurulenta há 5 
dias, com piora gradativa dos sintomas, e há 2 dias 
queixa de dispneia. Paciente também refere que há 
2 dias iniciou com febre baixa, 38,1 graus Celsius. 
Paciente previamente hígido, sem comorbidades. 
Ao exame físico: Bom estado geral, corado, 
hidratado. Frequência respiratória 26 ipm, pressão 
arterial 140x90 mmHg, frequência cardíaca 98 bpm, 
temperatura axilar 37,6 graus Celsius, saturação 
92%. Murmúrio vesicular diminuído em ápice de 
hemitórax esquerdo, sem ruídos adventícios. Bulhas 
rítmicas normofonéticas, sem sopros. Abdômen 
sem alterações. Membros inferiores com pulsos 
presentes e sem edema. Orientado no tempo e 
espaço.
Exames complementares: Hb: 14,5g/dL / Ht: 46% 
/ Leucócitos totais 17.350 (segmentados 80% / 
linfócitos 15%) / Uréia 21 mg/dL / Creatinina 0.8 mg/
dL / Potássio 4,3 mmol/L / Sódio 138 mmol/L
Raio-x de tórax com presença de infiltrado alveolar 
em ápice de pulmão esquerdo, sugestivo de 
processo infeccioso.



5

Qual a melhor conduta para este paciente?
a) Prescrever analgésicos e anti-inflamatórios e alta 
para casa.
b) Prescrever antibiótico e alta para casa.
c) Internar paciente em enfermaria para 
antibioticoterapia.
d) Internar paciente em UTI para antibioticoterapia.
________________________________________

27. Paciente 46 anos, masculino, ex etilista, com 
diagnóstico de cirrose hepática alcoólica Child C e 
MELD 26, chega à unidade básica para atendimento, 
trazido pela mãe, que refere que paciente está 
sonolento e confuso há 2 dias. A mãe negou febre, 
alterações urinárias ou respiratórias. Paciente não 
apresentou melena ou sinais de sangramento, mas 
refere que está sem evacuar há 10 dias.
Ao exame físico: Regular estado geral, descorado, 
desidratado. Frequência respiratória 18 ipm, pressão 
arterial 100x60 mmHg, frequência cardíaca 98 bpm, 
temperatura axilar 37,0 graus Celsius. Murmúrio 
vesicular presente e sem ruídos adventícios. Bulhas 
rítmicas normofonéticas, sem sopros. Abdômen 
distendido, hipertimpânico, dolorosa a palpação, 
descompressão brusca negativa, fígado palpável a 
4 cm do RCD. Ausência de macicez móvel. Piparoti 
negativo. Membros inferiores com pulsos presentes 
com edema 2+/4+. Sonolento, confuso no tempo 
e no espaço, Flapping positivo, ausência de sinais 
meníngeos, Glasgow 13.
Qual a hipótese diagnóstica mais provável e o 
tratamento plausível para este paciente?
a) Encefalopatia hepática e lactulose.
b) Meningite bacteriana e ceftriaxone 2 g 12/12 
horas.
c) Encefalopatia urêmica e furosemida..
d) Infecção urinária e ciprofloxacino.
________________________________________

28. Paciente 45 anos, masculino, estava trabalhando 
quando uma viga metálica caiu sobre seu corpo, com 
trauma em região de quadril, é trazido à unidade de 
emergência pelo SAMU. Paciente apresenta queixa 
de intensa dor em região pubiana. Ao exame físico: 
Regular estado geral, descorado, hidratado. PA 
100x60, frequência cardíaca 120 bpm, saturação 
96%, murmúrio vesicular presente e sem ruídos 
adventícios. Bulhas rítmicas normo fonéticas. 
Abdômen plano, timpânico, dor leve a palpação, 
descompressão brusca negativa. Presença de 
instabilidade da bacia a compressão bimanual.
Consciente, orientado no tempo e espaço, Glasgow 
15.

Qual a conduta mais correta a ser tomada neste 
momento:

a) Prescrever analgesia e aguardar o ortopedista.
b) Fechamento da bacia com um lençol de 10 cm 
sobre o trocanter maior.
c) Encaminhar paciente à tomografia.
d) Solicitar exames laboratoriais.
________________________________________

29. A bacteriúria assintomática consiste na presença 
de bactérias na urina de pacientes sem sintomas.
Qual das pacientes abaixo com diagnóstico 
de bacteriúria assintomática, tem indicação de 
tratamento?
a) Mulher, 38 anos de idade, sem comorbidades.
b) Mulher, 25 anos de idade, gestante, idade 
gestacional de 16 semanas.
c) Mulher, 65 anos, com diabetes mellitus 
compensado.
d) Homem, 64 anos, com hiperplasia prostática 
benigna
________________________________________

30. Com relação aos antibióticos é INCORRETO 
afirmar:
a) O sítio de ação das quinolonas são enzimas 
relacionadas à síntese de DNA das bactérias. 
Algumas drogas pertencentes a esta classe de 
antibióticos são: norfloxacino, ciprofloxacino, ácido 
nalidíxico e levofloxacino.
b) Os macrolídeos tem ação sobre a síntese 
proteica bacteriana, ligam-se ao RNA ribossômico, 
impedindo a extensão da cadeia peptídica nascente. 
As drogas pertencentes a esta classe de antibiótico 
são: eritromicina, espiramicina, azitromcina e 
claritromicina.
c) A Piperacilina+Tazobactam é uma penicilina de 
espectro estendido, sendo considera uma penicilina 
anti-Pseudomonas.
d) Os carbapenêmicos são antibióticos do grupo 
dos aminoglicosídeos.
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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 18/07/2016.


