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QUESTÕES 01 A 08 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a seguinte estrofe da obra Os Lusíadas, 
escrita por Luís de Camões, para responder às 
questões de 1 a 3.

“Cessem do sábio Grego e do Troiano
As navegações grandes que fizeram;
Cale-se de Alexandre e de Trajano
A fama das vitórias que tiveram;
Que eu canto o peito ilustre Lusitano,
A quem Netuno e Marte obedeceram.
Cesse tudo o que a Musa antiga canta,
Que outro valor mais alto se alevanta”.
________________________________________

01. Assinale a alternativa que melhor expressa a 
interpretação do trecho acima:
a) São exaltadas, em verso, as navegações e 
vitórias dos gregos e troianos, tidas por superiores 
às dos lusitanos.
b) Graças à ação portuguesa, o Deus judaico-
cristão é colocado em par de igualdade com as 
antigas divindades greco-romanas.
c) O poeta exalta as proezas dos portugueses 
de sua época, em detrimento das conquistas da 
Antiguidade.
d) A grandeza das navegações portuguesas é 
comparada aos avanços da astronomia, sendo 
citados no poema, inclusive, dois planetas do 
sistema solar.
________________________________________

02. Considere os dois primeiros versos do poema. O 
verbo “cessar” está conjugado em sua forma plural:
a) Para concordar com a palavra “navegações”.
b) Pois diz respeito a gregos e troianos.
c) Porque o narrador se comporta como “nós”.
d) Por opção estética do autor, visto que poderia 
estar também no modo singular.
________________________________________

03. Em relação à linguagem empregada no texto, 
assinale a alternativa correta:
a) É empregada linguagem poética metrificada.
b) Ainda que não seja um texto rimado, pode ser 
considerado poético.
c) O autor utiliza linguagem chula e informal.
d) Trata-se de texto histórico em prosa.
________________________________________

04. Dentre as orações abaixo, assinale aquela em 
que é empregada variante linguística com marca de 
oralidade/informalidade:
a) Ontem, choveu copiosamente.
b) Há quanto tempo não se via isto!
c) Já não o vejo há trinta anos.
d) Me dá um copo d’água.

05. Leia os seguintes versos de Olavo Bilac, 
extraídos de seu poema “O Tempo”:

“Trabalhai, porque a vida é pequena,
E não há para o Tempo demoras!
Não gasteis os minutos sem pena!
Não façais pouco caso das horas!”

Assinale a alternativa que apresenta um termo cujo 
sentido corresponde à expressão “façais pouco 
caso”, presente no último verso do poema:
a) Cogitar.
b) Lisonjear.
c) Menosprezar.
d) Superestimar.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que apresenta uma 
palavra cuja ortografia NÃO está de acordo com a 
norma padrão da Língua Portuguesa:
a) Álgebra.
b) Exceção.
c) Opnião.
d) Candelabro.
________________________________________

07. Considere os seguintes versos de Olavo Bilac 
e assinale a alternativa que indica as palavras que 
neles exercem a função gramatical de substantivo:

Direis agora: “Tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido
Tem o que dizem, quando estão contigo?”

E eu vos direi: “Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas.”

a) Ama, capaz e entender.
b) Sentido, ouvido e estrelas.
c) Agora, conversas e contigo.
d) Tresloucado, contigo e estrelas.
________________________________________

08. Considere o seguinte trecho, extraído da obra 
“Memórias Póstumas de Brás Cubas”, escrita por 
Machado de Assis:

“Era fixa a minha idéia, fixa como... Não me ocorre 
nada que seja assaz fixo nesse mundo: talvez a lua, 
talvez as pirâmides do Egito, talvez a finada dieta 
germânica”.

Assinale a alternativa que apresenta um termo que 
poderia substituir a palavra “assaz” que aparece 
neste fragmento, sem alteração do seu sentido 
original:
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a) Atualmente.
b) Escassamente.
c) Suficientemente.
d) Parcamente.

QUESTÕES 09 A 11 - MATEMÁTICA 

09. Cada vez mais, os controles de portões 
eletrônicos têm sido substituídos por controles 
em que a central (o receptor de sinal no portão) 
é “informada” de quais controles podem abrir o 
portão, sendo que cada controle funciona em uma 
codificação única, aumentando assim a segurança. 
Antigamente, a codificação era baseada em 8 
circuitos diferentes que poderiam estar abertos ou 
fechados. Na central, criava-se uma combinação 
entre “aberto” ou “fechado” para cada um dos 8 
circuitos e, para um controle abrir um portão, era 
necessário que a combinação da central fosse 
reproduzida no controle. Quantas combinações 
de codificações eram possíveis para esse tipo de 
controle?
a) 256.
b) 64.
c) 16.
d) 240.
________________________________________

10. O taxímetro é um aparelho utilizado para auxiliar 
os taxistas na cobrança de suas viagens. A tarifa é 
composta pela soma de um valor inicial (bandeirada) 
e um valor por quilômetro rodado. Em uma viagem 
de 8 km, é cobrado R$29,40 e, em uma de 5,5 km, 
R$21,90. Qual o valor por quilômetro rodado nessa 
tarifa?
a) R$ 3,00.
b) R$ 7,50.
c) R$ 4,50.
d) R$ 5,50.
________________________________________
11. A representação mais comum de juros compostos 
em uma poupança é M(t)=C.(1+i ) t em que M é o 
montante após um período de tempo, representado 
por t, C é o capital aplicado inicialmente e i é a taxa 
de juros (à unidade de tempo de t). Os valores do 
montante para t = 0,1,2,3,… formam uma:  

a) Combinação de C termos, organizados t a t.
b) Progressão aritmética com o primeiro termo igual 
a C e razão (1+i).
c) Arranjo de (1+i) termos, organizados C a C.
d) Progressão geométrica com o primeiro termo 
igual a C e razão (1+i).

QUESTÕES 12 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

12. O político Barack Obama, do Partido 
Democrata, já foi eleito duas vezes para o cargo 
de Presidente dos Estados Unidos da América: em 
2008 e 2012. Assinale a alternativa que contempla, 
respectivamente, o nome dos candidatos do Partido 
Republicano derrotados nas urnas por Barack 
Obama naqueles anos.
a) Donald Trump e Albert Gore.
b) George Bush e Bill Clinton.
c) Jeb Bush e Hillary Clinton.
d) John McCain e Mitt Romney.
________________________________________

13. A palavra “cultura” carrega, em Língua 
Portuguesa, diferentes significados. Um desses 
significados, mais restrito, diz respeito à dedicação 
individual às artes ou aos estudos. Há, porém, 
outra definição, de raiz antropológica, bem mais 
ampla para este termo. Assinale a alternativa 
que apresenta a melhor definição “ampla” para o 
conceito de cultura:
a) Conjunto artístico produzido por um agrupamento 
humano em um certo período de tempo.
b) Formação resultante da dedicação individual às 
Artes, às Ciências e às Letras de um modo geral.
c) Caráter individual, resultante de disposições 
genéticas, que define a trajetória moral de uma 
pessoa vivendo em sociedade.
d) Sistema de padrões de comportamento, valores 
e atitudes, assim como de ideias, conhecimentos 
e técnicas, que caracteriza uma determinada 
sociedade.
________________________________________

14. A Constituição da República Federativa do 
Brasil estabelece determinados direitos e garantias 
fundamentais aos seus cidadãos. Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta um desses direitos 
ou garantias:
a) Liberdade de consciência e de crença.
b) Livre manifestação do pensamento, desde que 
amparado sobre a noção de justiça.
c) Igualdade entre homens e mulheres no tocante a 
direitos e obrigações.
d) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
algo, senão em virtude de lei.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

15. De acordo com os novos critérios diagnósticos 
do Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), assinale a 
alternativa correta:
a) O diagnóstico será confirmado quando estiverem 
presentes 7 dos 11 critérios.
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b) A presença do FAN (Anticorpo Antinuclear) 
isoladamente já fecha diagnóstico para LES, não 
sendo necessária investigação adicional.
c) Lesões cutaneomucosas como rash malar, 
fotossensibilidade ou úlceras orais não fazem 
parte dos novos critérios diagnósticos, apenas são 
achados mais comuns em pacientes com LES.
d) O envolvimento renal  evidencia-se pela presença 
de proteinúria persistente acima de 500 mg/dia, 
hematúria, leucocitúria ou cilindros celulares no 
sedimento urinário, desde que outras causas de 
alterações sejam afastadas.
________________________________________

16. Sobre a litíase no trato genitourinário, considere 
as afirmações:

I. A maioria dos cálculos renais em adultos e crianças 
é formada por sais de cálcio, sendo o composto de 
oxalato de cálcio o mais prevalente.
II. Cálculos de ácido úrico são associados à urina 
com pH elevado e o seu tratamento consiste em 
aumento da ingesta hídrica e do consumo de 
proteínas animal.
III. Cálculos infecciosos formam-se quando o pH 
urinário é superior a 7,2 e estão relacionados à 
produção de urease por alguns microorganismos. 
Proteus mirabilis são as bactérias mais relacionadas 
a esse tipo de cálculo.
IV.  O diagnóstico da urolitíase pode ser dado, 
na maioria das vezes, pelo Raio X de abdome e 
Ultrassom de Rins e Vias Urinárias, no entanto 
a Tomografia Computadorizada com contraste 
endovenoso é o exame de escolha para diagnóstico 
da patologia. 

Assinale a alternativa correta:
a) Apenas a afirmação I está correta.
b) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmações estão corretas.
________________________________________

17. De acordo com as VI Diretrizes Brasileiras 
de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) pode-se 
afirmar, corretamente, que:
a) As orientações a respeito da dieta do estilo DASH 
devem ser: utilizar carnes magras, 8 a 10 porções 
de frutas e hortaliças, preferir alimentos integrais, 
evitar adição de sal nos alimentos, doces e bebidas 
com açúcar.
b) A combinação entre Inibidor da Enzima Conversora 
da Angiotensina (IECA) como o Enalapril, e um 
Bloqueador de Receptor da Angiotensina II (BRA), 
como a Losartana, é extremamente eficaz e a 
primeira opção para associações na HAS.

c) Emergências hipertensivas consistem na 
elevação crítica da Pressão Arterial (PA), com 
estabilidade clínica, sem comprometimento de 
órgãos-alvo, sendo convencionado tratamento 
com medicação via oral e redução progressiva dos 
níveis de PA em 24 horas, não se necessitando de 
internação.
d) Hipertensão resistente caracteriza-se pelo fato 
de o paciente utilizar 3 anti-hipertensivos, sendo um 
deles necessariamente um betabloqueador, sem 
atingir a meta de controle de PA.
________________________________________

18. J.P.L., masculino, 15 anos, portador de Diabetes 
Mellitus tipo 1, dá entrada no Pronto Socorro com 
queixa de dor abdominal difusa, náuseas e vômitos 
há 2 dias. Relata ter cessado uso de insulina há 
1 semana, pois apresentou quadro de resfriado 
e não sabia se deveria manter a medicação. Ao 
exame físico apresenta-se em REG, Escala de 
Coma de Glasgow 14, desidratado, taquicárdico 
(FC 120bpm), abdome doloroso à palpação 
difusa, Descompressão Brusca positiva. Exames 
laboratoriais evidenciaram Hb 13,7; Leucócitos 
16800, Plaquetas 200mil, Glicemia 450mg/dL, 
Creatinina 1,8, Ureia 45, K 3,0; Na 133; Gasometria 
arterial com pH 7,0; HCO3 11.
Considerando-se o retratado, assinale a alternativa 
correta:
a) O primeiro ponto do tratamento deve se basear 
em insulinoterapia endovenosa para garantir que a 
Glicemia do paciente retorne a valores normais o 
mais rápido possível.
b) Para a correção da desidratação, deve-se infundir 
solução salina isotônica de cloreto de sódio (NaCl) 
0,9% de 15 a 20mL/Kg na primeira hora.
c) Não há necessidade de reposição imediata de 
potássio, podendo sua correção ser realizada via 
oral, durante os próximos dias de internação.
d) Com a evolução do tratamento, com glicemia 
<250, caso o paciente não consiga se alimentar via 
oral, o soro de manutenção do paciente deve ser 
prescrito utilizando-se Soro Fisiológico, pois o Soro 
Glicosado aumentará o risco de piora clínica, com 
aumento da glicemia.
________________________________________

19. Sobre doenças da tireoide, considere as 
afirmativas:
I – Pacientes assintomáticos e sem patologias 
tireoidianas devem ser submetidos anualmente a 
Ultrassom de Tireoide com objetivo de identificar 
lesões neoplásicas iniciais.
II – Indivíduos em tratamento com Levotiroxina 
para Hipotireoidismo devem ser submetidos a 
monitoramento do TSH a cada 8 semanas após 
mudança na dose da medicação e, quando se 
alcança o eutireoidismo, a cada 3 meses, ao longo 
da vida.
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III – O Propiltiouracil não possui efeitos colaterais 
significativos e deve ser utilizado como primeira 
opção terapêutica nos casos de Hipertireoidismo. 
Já o Metimazol somente tem indicação de ser 
utilizado em gestantes, desde o início da gravidez.
IV – Faz parte da avaliação anual de pacientes com 
Hipertireoidismo e Hipotireoidismo a realização de 
Ultrassonografia de Tireoide, independentemente 
se houver nódulo à palpação.
V - Todos os nódulos tireoidianos devem ser 
submetidos a PAAF (Punção Aspirativa por Agulha 
Fina).

Assinale a alternativa correta:
a) Somente a afirmação IV está correta.
b) Somente as afirmações II, III e IV estão corretas.
c) Todas as afirmações estão corretas.
d) Nenhuma das afirmações está correta.
________________________________________

20. Sobre o Fluxograma de Atendimento a pacientes 
com Dengue, relacione as colunas de acordo com o 
grupo, sinais e sintomas e local de tratamento:

I – AZUL
II – VERDE
III – AMARELO
IV – VERMELHO

a – Hipotensão, Pressão Arterial Convergente.
b – Prova do laço positiva, sem sinais de alarme.
c – Aumento de Hematócrito.
d – Febre, cefaleia, mialgia, sem sinais de alarme.

W – Unidade Terapia Intensiva.
X – Internação por pelo menos 48h.
Y – Ambulatorial / Hidratação via oral.
Z - Observação até resultado de exames.

Assinale a alternativa que apresenta relação correta 
entre as colunas:
a) I – d – Z.
b) III – b – Y.
c) IV – a – W.
d) II – c – X.
________________________________________

21. Paciente é atendido no Pronto Socorro com 
queixa de palpitações, nega dor torácica ou 
dispneia. PA 100/70mmHg, FC 165bpm. Solicitado 
ECG que evidenciou Taquicardia Supraventricular. 
Qual é a droga indicada para revertê-la?
a) Adrenalina 1mg IV.
b) Atropina 1mg IV contínuo.
c) Furosemida 40mg IV em bolus.
d) Adenosina 6mg IV + SF 0,9% 20mL infusão 
rápida.

22. Sobre a Pneumonia Adquirida na Comunidade, 
assinale a alternativa correta:
a) Doença causada por vírus, bactéria ou fungo e 
que é adquirida fora do hospital ou se manifesta 
após 72 horas de internação.
b) A piora radiológica não deve ser motivo para 
mudança no regime terapêutico, caso haja melhora 
clínica. Melhora radiológica costuma ocorrer em 2 a 
6 semanas do início do quadro apenas.
c) Hemoculturas devem ser coletadas para todos 
os casos, independente da gravidade, antes de se 
iniciar o uso de antimicrobianos e apresentam-se 
positivas na imensa maioria dos casos.
d) Pacientes que apresentam Score CURB-65 
maior que 3 devem iniciar tratamento ambulatorial 
com quinolonas e retornar em 48 horas a serviço 
médico para reavaliação.
________________________________________

23. Infecção do trato urinário (ITU) representa uma 
das principais causas de infecção nosocomial. 
Associa-se com frequência a mulheres 
sexualmente ativas, idosos, além de se relacionar 
com a instrumentação das vias urinárias, como 
cateterismo vesical. Sobre essa patologia, pode-se 
dizer, corretamente, que:
a) Mulheres com pelo menos 2 sintomas como 
disúria, urgência miccional, polaciúria, nictúria ou 
dor suprapúbica e leucocitúria na urina tipo I podem 
ter o tratamento instituído empiricamente, sem a 
solicitação de urocultura.
b) A pielonefrite, mesmo não complicada, deve ser 
tratada em regime hospitalar, com antimicrobiano 
via parenteral, por, pelo menos, 10 dias.
c) A bacteriúria assintomática define-se pela 
presença de >100000UFC/mL em urocultura, na 
ausência de sintomas e não deve ser tratada em 
hipótese alguma.
d) O principal microoganismo responsável pela 
ITU adquirida na comunidade é o Staphylococcus 
aureus, seguido da Escherichia coli e espécies de 
Proteus.
________________________________________

24. O Pacto pela Vida foi constituído por um 
conjunto de compromissos expressos em objetivos 
derivados da análise da situação de saúde do país 
e das prioridades definidas pelos governos federal, 
estaduais e municipais. Ele fez parte da Pactuação 
de Compromissos pela Saúde 2006, juntamente 
com o Pacto da Defesa do SUS e do Pacto da 
Gestão do SUS, e tem como prioridades, EXCETO:
a) Mortalidade infantil e materna.
b) Câncer de colo do útero e mama.
c) Planejamento familiar.
d) Atenção Básica.
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25. Paciente de 35 anos, ex-detento, queixa-
se de tosse seca há 1 mês, associada à febre 
vespertina, hiporexia e perda ponderal de 10Kg no 
período, procura a Unidade Básica de Saúde para 
avaliação médica. Sobre o caso, pode-se afirmar, 
corretamente, que:
a) Por o paciente se encaixar na definição de 
indivíduo sintomático respiratório, deve ser 
submetido a Raio X de Tórax, sendo dispensável o 
exame bacteriológico (BAAR), uma vez que o quadro 
clássico e alteração no exame de imagem fecham o 
diagnóstico de Tuberculose (TB) Pulmonar.
b) Caso o exame bacteriológico seja negativo, se, 
após tratamento com antimicrobianos de largo 
espectro não houver melhora clínica, por haver 
grande suspeição, pode ser iniciado tratamento 
para Tuberculose Pulmonar.
c) O número de pacientes com coinfecção 
Tuberculose/HIV é pequeno, de modo que somente 
deve ser realizado teste anti-HIV em pacientes 
com TB pulmonar que apresentem perda ponderal 
expressiva.
d) Uma vez confirmado diagnóstico de TB, todos os 
contatos do enfermo devem comparecer à Unidade 
Básica de Saúde para realizarem Baciloscopia de 
escarro e Raio X de Tórax.
________________________________________

26. O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que 
regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que “o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços 
de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e 
se completa na rede regionalizada e hierarquizada”. 
A alternativa incorreta sobre as funções da Atenção 
Básica de Saúde no funcionamento das Redes de 
Atenção à Saúde é:
a) Estar ciente das necessidades da população 
pela qual é responsável e programar os serviços de 
saúde em relação ao que essa carece.
b) Coordenar o cuidado e organizar o fluxo, sendo 
responsável pela atenção integral dos usuários.
c) Ser resolutiva, de modo que sejam identificados 
os riscos e demandas para intervenções mais 
adequadas.
d) Centralizar a atenção em seus serviços, sendo 
responsável pelo acolhimento apenas das urgências 
e emergências médicas.
________________________________________

27. Sobre os bens municipais, de acordo com as 
disposições da Lei Orgânica do Município de Pinhão 
– PR, é correto afirmar que:
a) Não é obrigatório o cadastramento de todos os 
bens móveis do Município, por se tratar de medida 
irrazoável.
b) A municipalidade deverá dar preferência à 
concessão de direito real de uso de bens imóveis, 
em detrimento da doação.

c) O uso de bens municipais por terceiros é 
terminantemente proibido, ainda que feito mediante 
concessão, permissão ou autorização.
d) A afetação e a desafetação de bens municipais 
independe de lei.
________________________________________

28. O processo legislativo municipal compreende a 
elaboração de:
a) Emenda à constituição estadual.
b) Leis federais.
c) Decretos legislativos.
d) Portarias.
________________________________________

29. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Pinhão – PR, existem competências privativas do 
Município e competências comuns ao Município, ao 
Estado e à União. Assinale, abaixo, alternativa que 
indica hipótese de competência COMUM:
a) Elaborar e executar o plano diretor.
b) Zelar pela segurança pública.
c) Dispor sobre loteamentos e arruamentos.
d) Sinalizar as vias urbanas.
________________________________________

30. Sobre o orçamento municipal, de acordo 
com a Lei Orgânica do Município de Pinhão, é 
INCORRETO afirmar que:
a) Leis de iniciativa da Câmara de Vereadores 
estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais.
b) Os planos e programas municipais de 
execução plurianual ou anual serão elaborados 
em consonância com o plano plurianual e com 
as diretrizes orçamentárias, respectivamente, e 
apreciados pela Câmara Municipal.
c) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, 
as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e 
aos créditos adicionais suplementares e especiais 
serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma 
do Regimento Interno.
d) Execução do orçamento do Município se refletirá 
na obtenção das suas receitas próprias, transferidas 
e outras, bem como na utilização das dotações 
consignadas às despesas para a execução dos 
programas nele determinados, observando sempre 
o princípio de equilíbrio.
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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
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