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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o seguinte poema, de autoria de Mário 
Quintana, para responder às questões 1 a 6:

“A nós bastem nossos próprios ais,
Que a ninguém sua cruz é pequenina.
Por pior que seja a situação da China,
Os nossos calos doem muito mais…”
________________________________________

01. Assinale a alternativa que expressa a 
interpretação correta desse texto poético.
a) Diante do sofrimento dos outros, os nossos 
problemas acabam ficando pequenos.
b) Segundo o poeta, as pessoas devem aprender a 
“carregar a cruz” umas das outras.
c) Os homens costumam supervalorizar as suas 
próprias dores e sofrimentos.
d) Toda a humanidade se aflige com as más 
condições de vida na China.
________________________________________

02. Em relação à palavra “ais”, que aparece no 
primeiro verso do poema, assinale a alternativa 
correta.
a) É uma locução adverbial que corresponde a 
prazer.
b) No contexto do poema, funciona como verbo.
c) Trata-se de interjeição substantivada que indica 
dor e tristeza.
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
________________________________________

03. O emprego da palavra “cruz” no segundo verso 
da poesia caracteriza uma figura de linguagem. 
Que figura de linguagem é essa?
a) Aliteração.
b) Eufemismo.
c) Metáfora.
d) Sinestesia.
________________________________________

04. Releia o primeiro verso do poema: “A nós bastem 
nossos próprios ais”. Quais termos exercem, nessa 
oração, as funções sintáticas de núcleo do sujeito e 
objeto indireto, respectivamente?
a) “Ais” e “a nós”.
b) “Bastem” e “próprios”.
c) “A nós” e “nossos”.
d) “Bastem” e “ais”.
________________________________________

05. O termo “pequenina”, empregado no poema, 
está flexionado respectivamente, quanto ao seu 
gênero, número e grau:

a) No feminino, singular e aumentativo.
b) No masculino, plural e aumentativo.
c) No masculino, plural e diminutivo.
d) No feminino, singular e diminutivo.
________________________________________

06. No último verso do poema, aparece a expressão 
“nossos calos”. O pronome empregado nessa 
expressão é classificado gramaticalmente como:
a) Demonstrativo.
b) Indefinido.
c) Possessivo.
d) Interrogativo.

QUESTÕES 07 A 12 - MATEMÁTICA 

07. Uma loja está fazendo um sorteio e, para a 
distribuição dos cupons numerados estabeleceu a 
seguinte regra: 1 cupom por cliente e mais 1 cupom a 
cada R$50,00 gastos na loja. Se a probabilidade de 
Nathália ganhar fazendo uma compra de R$250,00 
é de 2%, quantos cupons foram distribuídos no 
total?
a) 45 cupons.
b) 450 cupons.
c) 300 cupons.
d) 120 cupons.
________________________________________

08. A quinta parte de um número menos 2 é igual a 
43. Qual número é esse?
a) 225.
b) 45.
c) 205.
d) 50.
________________________________________

09. Em uma progressão aritmética, o 1º, o 4º e o 
13º termo formam uma progressão geométrica. 
Sabendo que a razão da progressão aritmética é 2, 
qual a razão da progressão geométrica?
a) 4.
b) 3.
c) 2.
d) 1.
________________________________________

10.Doze pessoas trocam apertos de mão entre si. 
Após todos apertarem a mão de todos, quantos 
apertos de mão foram dados?
a) 132.
b) 66.
c) 144.
d) 72.
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11. Qual a área da região cinza da figura a seguir, 
considerando que a reta pontilhada representa o 
diâmetro da circunferência e que o triângulo formado 
na parte inferior é isósceles? (considere π = 3)
 

a) 100 cm².
b) 300 cm².
c) 62,5 cm².
d) 31,4 cm².
________________________________________

12. Em uma equação do segundo grau genérica 

, qual fator determina a 

quantidade de soluções da equação?

a) O discriminante  .

b) A equação de Bháskara  .

c) Se “a” é maior, igual ou menor que zero.

d) O grau da equação, como se tem um “x” ao 

quadrado, logo a equação tem duas soluções.

QUESTÕES 13 A 22 - CONHECIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA

13. Acerca do Sistema Único de Saúde, é correto 
afirmar que:
a) O Sistema Único de Saúde é financiado 
exclusivamente por meio de recursos da União 
Federal.
b) Um dos pilares do Sistema Único de Saúde é a 
descentralização político-administrativa.
c) A centralização político-administrativa configura-
se como importante princípio do Sistema Único de 
Saúde.
d) A participação da comunidade no Sistema Único 
de Saúde é facultativa e secundária.

14. Acerca da municipalização da saúde, é 
INCORRETO afirmar que:
a) Decorre do princípio da descentralização político-
administrativa do Sistema Único de Saúde.
b) Um dos fundamentos da municipalização diz 
respeito à homogeneidade da realidade social dos 
Municípios brasileiros.
c) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), poderá organizar-se em distritos de forma 
a integrar e articular recursos, técnicas e práticas 
voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
d) No âmbito municipal, os Conselhos de 
Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são 
reconhecidos como entidades que representam os 
entes municipais no âmbito estadual, para tratar de 
matérias referentes à saúde.
________________________________________

15. Assinale, abaixo, a única alternativa que NÃO 
indica uma atribuição específica do médico, com 
base exclusivamente na Política Nacional de 
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde.
a) Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da 
UBS.
b) Encaminhar, quando necessário, usuários a 
outros pontos de atenção, respeitando fluxos 
locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico do usuário.
c) Realizar consultas clínicas, pequenos 
procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na 
UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio 
e/ou nos demais espaços comunitários.
d) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas 
as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. 
As visitas deverão ser programadas em conjunto 
com a equipe, considerando os critérios de risco 
e vulnerabilidade de modo que famílias com maior 
necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo 
como referência a média de 1 (uma) visita/família/
mês.
________________________________________

16. Sobre o documento “Pactos pela Vida, em 
Defesa do SUS e de Gestão”, é correto afirmar que:
a) A saúde do idoso é uma das prioridades do Pacto 
pela Vida.
b) O controle do câncer de pulmão insere-se como 
uma prioridade do Pacto pela Vida.
c) A atividade física regular e a alimentação saudável 
são medidas não prioritárias e não integram o Pacto 
pela Vida.
d) O controle do câncer de mama é uma das 
prioridades do Pacto pela Vida, mas o controle do 
câncer de colo do útero não é.
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17. A humanização do Sistema Único de Saúde 
consiste em uma política baseada em uma mudança 
na cultura da atenção dos usuários e na gestão dos 
processos de trabalho. Assinale, abaixo, a única 
alternativa que NÃO indica um princípio norteador 
da política de humanização.
a) Estímulo a processos comprometidos com a 
produção de saúde e com a produção de sujeitos.
b) Fortalecimento de trabalho em equipe 
multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade 
e a grupalidade.
c) Atuação centralizada na pessoa do médico e 
nas suas necessidades, com vistas a assegurar 
melhores condições de trabalho.
d) Valorização da dimensão subjetiva e social em 
todas as práticas de atenção e gestão, de forma 
a fortalecer e estimular processos integradores e 
promotores de compromissos e responsabilização.
________________________________________

18. Sobre a Política Nacional de Promoção da 
Saúde (PNPS), é INCORRETO afirmar que:
a) O empoderamento, isto é, o processo de 
intervenção que estimula os indivíduos a adquirirem 
o controle das decisões e das escolhas de modos 
de vida, não constitui princípio do PNPS.
b) A solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito 
às diversidades, à humanização, entre outros, são 
valores fundantes no processo de efetivação da 
PNPS.
c) O PNPS prevê competências comuns às esferas 
federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais.
d) A formação e a educação permanente dos 
gestores e trabalhadores da saúde é tema prioritário 
da PNPS.
________________________________________

19. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 
“dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras 
providências”. Assinale a alternativa que indica uma 
instância colegiada prevista por essa lei.
a) Convenção Nacional da Saúde e Federação da 
Saúde.
b) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
c) Fundo Nacional de Saúde e Ministério da Saúde.
d) Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias 
Estaduais de Saúde.
________________________________________

20. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, de quem é a competência 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências?

a) Direção Estadual do Sistema Único de Saúde.
b) Direção Nacional do Sistema Único de Saúde.
c) Direção Municipal do Sistema Único de Saúde.
d) União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de 
forma concorrente.
________________________________________

21. Com base na Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, é INCORRETO afirmar que:
a) O dever do Estado de garantir a saúde não 
exclui o das pessoas, da família, das empresas e 
da sociedade.
b) A iniciativa privada não poderá participar do 
Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo que em 
caráter complementar.
c) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde é um dos 
objetivos do Sistema Único de Saúde.
d) Os indígenas, grupo minoritário, gozam de 
proteção especial do Sistema Único de Saúde, 
concretizada por meio de um Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena.
________________________________________

22. Sobre o controle social da saúde, assinale, 
abaixo, a alternativa que descreve corretamente o 
Conselho de Saúde, previsto na Lei nº 8.142/90.
a) Órgão permanente e não deliberativo, somente 
com representantes do governo e de profissionais 
de saúde.
b) Órgão permanente e deliberativo, com 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, com atuação 
na formulação de estratégias, sem adentrar em 
aspectos econômicos e financeiros.
c) Órgão com reuniões periódicas a cada quatro 
anos, com a representação dos vários segmentos 
sociais para avaliar a situação de saúde e propor 
diretrizes para a formulação de política de saúde.
d) Órgão permanente e deliberativo, com 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, com atuação na 
formulação de estratégias e no controle da execução 
da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

QUESTÕES 23 A 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

23. De acordo com a classificação de Forrest para 
úlceras pépticas hemorrágicas e a conduta para o 
tipo de lesão, pode-se dizer corretamente que:
a) Lesões Forrest Ia são aquelas que apresentam 
sangramento ativo e apresentam indicação de 
abordagem cirúrgica imediata.
b) A terapia endoscópica está indicada nos estigmas 
tipo Forrest Ia, Ib e IIa.
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c) A classificação III é das úlceras sangrantes 
ativamente, que cursam, geralmente, com choque 
hipovolêmico.
d) Úlceras classificadas como IIa apresentam 
cobertura de hematina sobre seu leito, IIb, coágulo 
aderido e IIc vaso visível não hemorrágico.
________________________________________

24. Na avaliação e conduta de um paciente estável 
hemodinamicamente, que apresenta frequência 
cardíaca de 200bpm, a conduta, de acordo com o 
ACLS, é:
a) Sedá-lo para realização de cardioversão 
sincronizada imediatamente.
b) Realizar ECG de 12 derivações para determinar 
se o intervalo QRS é estreito ou largo.
c) Caso apresente, ao ECG, QRS estreito e regular, 
é indicado o uso de beta bloqueador como primeira 
linha.
d) O QRS maior ou igual a 0,08 segundo ou 2 
quadradinhos no ECG caracteriza-se como de 
complexo largo.
________________________________________

25. A amiodarona é uma droga rica em iodo e tem 
sido utilizada frequentemente em cardiologia clínica, 
principalmente para pacientes com arritmias. 
Considerando o uso crônico do medicamento 
e seus efeitos colaterais, assinale a alternativa 
INCORRETA.
a) Indivíduos com dieta pobre em iodo e em uso 
de amiodarona podem desenvolver o efeito de 
Wolff-Chaikoff, em que se aumenta a produção de 
hormônios tireoidianos pela glândula, causando 
hipertireoidismo.
b) O efeito colateral cardíaco mais frequentemente 
observado é a bradicardia sinusal assintomática.
c) O uso de amiodarona pode causar aumento do 
intervalo QT no eletrocardiograma, favorecendo 
a taquicardia ventricular polimórfica (torsades de 
pointes).
d) Uma complicação extra cardíaca rara, mas 
fatal, é a pneumonite. Com o diagnóstico, deve-se 
suspender o uso do antiarrítmico.
________________________________________

26. Em relação às Doenças Inflamatórias Intestinais, 
assinale a alternativa correta.
a) O quadro clínico que leva à suspeita de uma 
DII é diarreia crônica, necessariamente  fezes 
sanguinolenta, emagrecimento, anemia, entre 
outros sintomas.
b) A Doença de Chron limita-se ao acomentimento 
do cólon.
c) A Retocoliteulcerativa apresenta-se de forma 
tradicional, endoscopicamente, por úlceras 
profundas (acometendo todas as camadas 
histológicas), com padrões de salteamento e 
descontinuidade.

d) Enquanto na Retocoliteulcerativa geralmente 
não há acometimento do ânus, a Doença de Chron 
apresenta-se com plicomas, fissuras e fístulas.
________________________________________

27. Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) é 
considerada doença potencialmente grave, sendo a 
comorbidade infecciosa de maior impacto médico-
social quanto à mortalidade e custos relacionados a 
tratamento. Sobre ela, é correto afirmar que:
a) É uma doença inflamatória aguda do parênquima 
pulmonar que se manifesta clinicamente na 
comunidade ou em 96 horas da internação 
hospitalar.
b) O Pneumococo é o principal causador de 
pneumonia comunitária em todas as idades, exceto 
em idosos, que são acometidos principalmente por 
germe atípico (Mycoplasma pneumoniae, Legionella 
pneumophila).
c) O tratamento empírico para PAC, em pacientes 
previamente hígidos é, basicamente, o uso de 
macrolídeos.
d) Caso o paciente apresente piora ou não melhore 
em 24 horas após início do tratamento com 
antimicrobiano, há indicação de troca de classe da 
medicação, por risco da bactéria ser resistente.
________________________________________

28. Sobre a Leptospirose, assinale a alternativa 
correta.
a) A fase precoce da doença caracteriza-se pela 
instalação abrupta de febre, cefaleia e mialgia.
b) Sufusão conjuntival é um sinal patognomônico 
da doença.
c) A maioria dos pacientes apresenta, na fase tardia, 
manifestações clínicas gravíssimas como icterícia, 
insuficiência renal e hemorragias (Síndrome de 
Weil).
d) A notificação da Leptospirose deve ocorrer 
apenas após a confirmação do diagnóstico.
________________________________________
29. Distúrbios eletrolíticos são frequentes 
em pacientes graves e podem ser causa ou 
consequência de emergências clínicas. A 
Hipercalemia é uma alteração potencialmente grave 
e merece tratamento efetivo quando constatada. 
No tratamento da condição, pode-se afirmar 
corretamente que:
a) O gluconato de cálcio a 10% é indicado por 
promover importante translocação do potássio 
extracelular para o intracelular.
b) A furosemida não deve ser utilizada, pois causa 
aumento de diurese e consequente aumento do 
pool corporal de potássio pela desidratação.
c) A hemodiálise é o método mais eficaz de 
tratamento da hipercalemia, sendo indicada mesmo 
no distúrbio leve, mesmo antes do início das 
medidas clínicas.
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d) A Pseudo-hipercalemia pode ocorrer pela coleta 
inadequada de sangue (garroteamento firme, 
longo tempo entre coleta e análise) e por estados 
associados ao aumento do número de células 
hematológicas (leucocitose, trombocitose).
________________________________________

30. Sobre a Pancreatite Aguda, está correto afirmar 
que:
a) A amilase tem sensibilidade superior e sua 
elevação ocorre mais cedo e por mais tempo que 
a lipase.
b) Para o diagnóstico é necessário quadro clínico 
característico, amilase e lipase com valores 3 vezes 
o de referência e exame de imagem confirmando 
alteração de parênquima pancreático.
c) A maioria dos casos de Pancreatite tem resolução 
total em 3 a 5 dias, sem complicações orgânicas 
expressivas.
d) A principal causa de Pancreatite Aguda é o 
consumo crônico de álcool.
________________________________________

31. Fazem parte dos critérios de Wells para 
tromboembolismo pulmonar, EXCETO:
a) Imobilização maior que 3 dias. 
b) Malignidade.
c) DPOC.
d) Frequência cardíaca maior que 100 bpm.
________________________________________

32. Considerando-se o prognóstico e tratamento de 
Hepatites Virais, pode-se dizer corretamente que:
a) A Hepatite B tem 90% de chances de cronificação 
em crianças menores que 1 ano.
b) A Hepatite C é transmitida via fecal-oral.
c) A Hepatite B é transmitida via sexual e é 
considerada a hepatite que mais cronifica (60% dos 
casos).
d) A Hepatite A pode evoluir para a forma fulminante 
em 20% dos casos e, para a crônica, em 5%.
________________________________________

33. Sobre a esquistossomose mansônica, é correto 
afirmar que:
a) O agente etiológico é o Schistosoma mansoni, 
vermes cuja forma intermediária habita vasos 
mesentéricos do hospedeiro definitivo, o homem.
b) Nos caramujos, ocorre a reprodução sexuada.
c) A fase inicial é marcada por manifestações 
alérgicas e não ocorre em pacientes reinfestados.
d) A fase tardia ou crônica inicia-se após 6 meses 
da infecção e caracteriza-se pela progressão 
da doença para diversos órgãos, cursando com 
hipertensão pulmonar e ascite, ruptura de varizes 
de esôfago.

34. De acordo com critérios diagnósticos SLICC 
(Systemic International Collaborating Clinics) do 
LES (Lupus Eritematoso Sistêmico), assinale a 
alternativa correta.
a) Dos 17 critérios listados pelo SLICC, caso 4 ou 
mais sejam preenchidos, define-se LES.
b) Coombs indireto positivo é um dos critérios.
c) Critérios hematológicos compreendidos 
são anemia de doença crônica, leupenia e 
trombocitopenia.
d) O FAN (Fator antinuclear) deve estar sempre 
positivo para o diagnóstico.
________________________________________
35. Considere as colunas de antimicrobianos 
e relacione-os aos seus efeitos colaterais 
característicos:

I. Cloranfenicol
II. Etambutol
III. Aminoglicosídeos

a. Nefrotoxidade por necrose tubular aguda.
b. Síndrome do bebê cinzento.
c. Alterações visuais.

Assinale a alternativa correta.
a) I –a, II – b, III – c.
b) I – a, II – c, III – b.
c) I – b, II – c, III – a.
d) I – c, II – b, III – a.
________________________________________

36. Quanto à classificação do comportamento da 
pressão arterial, está INCORRETO o seguinte 
conceito:
a) Hipertensão do jaleco branco é quando o paciente 
apresenta medidas persistentemente elevadas no 
consultório e, em sua residência, médias normais.
b) Hipertensão mascarada é definida por valores 
pressóricos normais medidos no consultório, 
porém pressão elevada pela MAPA (Monitorização 
Ambulatorial de Pressão Arterial) na vigília.
c) A Normotensão verdadeira é definida pelas 
medidas em consultório, médias de pressão na 
AMPA (Automedida da Pressão Arterial)/MRPA 
(Monitorização Residencial da Pressão Arterial) e 
MAPA menores que 140/90 mmHg.
d) A Hipertensão sistólica isolada é definida como 
comportamento anormal da pressão arterial 
sistólica, enquanto a diastólica é normal.
________________________________________
37. São classes de anti-hipertensivo consideradas 
preferenciais para o controle da hipertensão em 
monoterapia inicial, EXCETO:
a) Hidroclorotiazida.
b) Hidralazina.
c) Enalapril.
d) Anlodipino.
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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

31 32 33 34 35 36 37 38 40

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/08/2016.

38. A Tuberculose (TB) merece atenção de 
profissionais de saúde como um todo. Ela obedece 
a todos os critérios de priorização de um agravo 
em saúde pública, ou seja, de grande magnitude, 
transcendência e vulnerabilidade.  Sobre o 
acompanhamento do tratamento da doença, é 
correto afirmar que:
a) Pacientes em uso de Esquema 1 para TB 
pulmonar devem realizar baciloscopia trimestral.
b) Pacientes bacilíferos deverão ter 1 baciloscopia 
negativa para comprovar a cura.
c) Caso o paciente refira que não apresenta 
expectoração, pode-se tentar induzir o escarro pela 
inalação de solução salina.
d) O acompanhamento clínico da doença deve 
ocorrer em consulta no início e no finl do tratamento, 
evitando, assim, a exposição contínua do paciente 
a ambientes frequentados por pessoas não 
acometidas pela patologia.
________________________________________

39. O servidor público estável, de acordo com a Lei 
Orgânica do Município de Coronel Vivida – PR, só 
perderá o cargo:
a) Em virtude de sentença judicial, ainda que não 
transitada em julgado (com recurso pendente de 
julgamento).
b) Mediante processo administrativo sumário, ainda 
que não seja assegurada a ampla defesa.
c) Mediante processo de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa.
d) Mediante ato administrativo fundamentado do 
superior hierárquico.

40. A Lei Orgânica do Município de Coronel Vivida 
- PR estabelece que compete à Câmara Municipal 
deliberar acerca de diversas matérias. Assinale, 
abaixo, a única alternativa que NÃO indica uma 
dessas matérias.
a) Criação, organização e supressão de distritos, 
observada a legislação estadual.
b) Tributos municipais, a fixação das tarifas e dos 
preços dos serviços públicos.
c) Ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do 
solo urbano.
d) Transporte rodoviário interestadual e internacional 
de passageiros.


