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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; 
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material 
de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova; 
 O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 

presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Rebelde do Sul – Entre bares e livrarias, passeie 
pelos locais favoritos de Paulo Leminski, o 

poeta que é a cara de Curitiba 
 

Paulo Leminski é o “cachorro louco”, o “ex-
estranho”, a “besta dos pinheirais” da literatura 
brasileira. Em Curitiba, porém, ele é o amigo, o 
colega e o pai que viveu pelas ruas, livrarias e 
bares da cidade até 1989, ano de sua morte. Por 
beber de fontes tão distintas como o concretismo e 
a poesia japonesa de haicais, nunca se ligou a uma 
estética: escrevia como falava – e falava com 
sotaque curitibano. Em 2013 sua obra completa foi 
relançada. Virou best-seller. Desde então, inspirou 
um roteiro oficial pela capital paranaense, onde as 
pessoas ainda se lembram dele apenas como 
“Paulo”. 

“Meu pai era da rua, circulava muito”, conta 
Aurea Leminski, filha do autor. Talvez por isso, está 
na memória de bares como o Bife Sujo e o Bar do 
Stuart, onde era visto usando guardanapos como 
rascunho. Quem recorda é Orlando Azevedo, 
fotógrafo português radicado em Curitiba, que ainda 
guarda uma das “relíquias” consigo. No início dos 
anos 70, Orlando era membro da banda A Chave, 
com quem o poeta colaborou em mais de uma 
ocasião. “Nessa época, Paulo ainda gostava de 
rock” brinca Azevedo, “depois ele conheceu 
Gilberto Gil, Caetano Veloso, e só ouvia MPB.” 

Aurea lembra que a casa da família, no 
bairro Pilarzinho, era o famoso “guruato da 
marginalia” dos anos 1970, onde o autor recebia 
toda a intelectualidade curitibana. Foi essa fama 
que atraiu, certa vez, um jovem Caetano, ao lado 
da também cantora Gal Costa, curiosos atrás do tal 
guru. O encontro rendeu frutos, como a letra da 
canção “Verdura”, escrita por Paulo. 

O escritor também era frequente na 
Biblioteca Pública e na Livraria do Chain, onde 
aprofundava a pesquisa que deu início a seu livro 
de prosa experimental, o Catatau (1975). O 
interesse pela cultura oriental, manifestado nos 
haicais de Distraídos Venceremos (1987), por 
exemplo, foi desenvolvido pelo contato com as 
artes marciais: Leminski era faixa preta em judô, 
que praticava na academia Kodokan, ainda aberta. 

O poeta saiu pouco de Curitiba. Dizia que 
“pinheiro não se transplanta”. Hoje, é um ícone da 
cidade, homenageado até mesmo em grafites. Nos 
muros do centro e do Largo da Ordem, ainda estão 
plantadas as raízes profundas de sua arte marginal.  
Fonte: Revista Vamos/LATAM, Janeiro de 2018, páginas 30 e 31.  

 
 
 
 

01) Assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com o texto: 
 
(A) A casa de Paulo Leminski era um ponto de 
encontro de artistas e o poeta recebia até cantores 
famosos como Caetano Veloso e Gal Costa. 
(B) Paulo Leminski era um poeta recluso, que 
não saia muito de sua casa e nem de sua cidade, 
Curitiba.  
(C) O poeta Paulo Leminski não seguia uma 
determinada estética e sua inspiração vinha de 
fontes distintas como o concretismo e os haicais 
japoneses. 
(D) Vários estabelecimentos, públicos e 
privados, que o poeta frequentava ainda funcionam 
em Curitiba. 
(E) O poeta Paulo Leminski também se 
interessava por esportes e por música.  
 
02) Assinale a alternativa correta de acordo com 
o seguinte trecho: “Por beber de fontes tão 
distintas como o concretismo e a poesia 
japonesa de haicais, nunca se ligou a uma 
estética: escrevia como falava – e falava com 
sotaque curitibano”: 
 
(A) O poeta Paulo Leminski negava suas raízes 
curitibanas. 
(B) A poesia de Paulo Leminski é criticada pelo 
uso de uma linguagem informal na escrita e 
caracterizada como uma arte marginal. 
(C) Paulo Leminski falava do jeito curitibano e 
reproduzia esta variedade geográfica em sua 
escrita.  
(D) A obra de Paulo Leminski possui muitas 
influências externas e não representa a arte 
curitibana. 
(E) A fala de Paulo Leminski apresentava traços 
linguísticos de sua faixa etária. 
  
03) Assinale a alternativa cuja palavra apresente 
o(s) mesmo(s) processo(s) de formação de 
palavras presentes na palavra paranaense: 
 
(A) Ex-estranho. 
(B) Transplanta. 
(C) Relançada. 
(D) Plantadas. 
(E) MPB. 
 
04) Assinale a alternativa cuja palavra destacada 
não expresse a mesma circunstância da palavra 
ainda no período: “Nos muros do centro e do 
Largo da Ordem, ainda estão plantadas as 
raízes profundas de sua arte marginal”. 
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(A) Hoje, é um ícone da cidade, homenageado 
até mesmo em grafites. 
(B) Nessa época, Paulo ainda gostava de rock”  
brinca Azevedo, “depois ele conheceu Gilberto Gil, 
Caetano Veloso, e só ouvia MPB”. 
(C) Desde então, inspirou um roteiro oficial pela 
capital paranaense, onde as pessoas ainda se 
lembram dele apenas como “Paulo”. 
(D) Em Curitiba, porém, ele é o amigo, o colega 
e o pai que viveu pelas ruas, livrarias e bares da 
cidade até 1989, ano de sua morte. 
(E) Talvez por isso, está na memória de bares 
como o Bife Sujo e o Bar do Stuart, onde era visto 
usando guardanapos como rascunho.  
 
05) Assinale a alternativa cuja oração 
subordinada em destaque exerça a mesma 
função sintática da oração subordinada 
destacada no período: “Aurea lembra que a 
casa da família, no bairro Pilarzinho, era o 
famoso “guruato da marginalia” dos anos 1970, 
onde o autor recebia toda a intelectualidade 
curitibana”. 
 
(A) Dizia que “pinheiro não se transplanta”.  
(B) Leminski era faixa preta em judô, que 
praticava na academia Kodokan, ainda aberta. 
(C) Quem recorda é Orlando Azevedo, fotógrafo 
português radicado em Curitiba, que ainda guarda 
uma das “relíquias” consigo. 
(D) Foi essa fama que atraiu, certa vez, um 
jovem Caetano, ao lado da também cantora Gal 
Costa, curiosos atrás do tal guru. 
(E) O escritor também era frequente na 
Biblioteca Pública e na Livraria do Chain, onde 
aprofundava a pesquisa que deu início a seu livro 
de prosa experimental, o Catatau (1975). 
 
06) Sabendo que uma compra a prazo custa R$ 
2.376,00 reais. Qual o seu preço à vista com 12% 
de desconto? 
 
(A) R$ 2135,32. 
(B) R$ 2098,88. 
(C) R$ 2072,11. 
(D) R$ 1972,10. 
(E) R$ 1961,14. 
 
07) Dada a sequência 1, 8, 15, ... o sétimo termo 
desta sequência será? 
 
(A) 22.  
(B) 36. 
(C) 43. 
(D) 50. 
(E) 57. 
 
 
 

08) Nome inicial do distrito que veio a tornar-se 
o município de Lidianópolis/PR: 
 
(A) Jandaia do Sul. 
(B) Jardim Alegre do Norte. 
(C) Borrazópolis do Sul. 
(D) Ubá do Sul. 
(E) Ubá do Norte. 
 
09) Partido político ao qual está atualmente 
filiado o deputado federal Rodrigo Maia, atual 
presidente da Câmara Federal em Brasília: 
 
(A) PMDB. 
(B) PSDB. 
(C) PPS. 
(D) PP. 
(E) DEM. 
 
10) A respeito de sepse, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
(A)  Os critérios diagnósticos de sepse incluem 
os achados clínicos, laboratoriais e sinais de 
disfunção orgânica. 
(B)  Sepse grave e choque séptico podem 
ocorrer na ausência de febre, inclusive podendo 
manifestar hipotermia. 
(C)  Não se deve descartar infecção grave pela 
ausência de febre, mas a presença de febre 
garante que a causa seja infecciosa. 
(D)  A evolução dos pacientes com 
sepse\choque séptico depende fundamentalmente 
da identificação rápida do quadro bem como da 
precocidade e da eficácia do TTO adotado 
especialmente nas primeiras 6 horas.  
(E)  A ressuscitação volêmica com fluidos 
precoce e agressiva é muito importante no 
tratamento inicial do paciente com sepse. 
 
11) Sobre enxaqueca assinale a alternativa 
incorreta: 
 
(A)  A EXQ tem início, geralmente, na infância, 
na adolescência ou nos primórdios da idade adulta, 
e é mais frequente no sexo feminino, na proporção 
de 3:1. 
(B)  No que tange aos fatores ambientais, eles 
atuam como desencadeantes de uma crise. Entre 
os principais fatores desencadeantes podem ser 
arrolados: problemas emocionais (ansiedade ou 
depressão), modificação do ciclo vigília-sono 
(excesso ou privação do sono), ingestão de bebidas 
alcoólicas. 
(C)  A EXQ sem aura é a menos comum na 
prática clínica e representa aproximadamente 15% 
das formas de EXQ. 
(D)  Do ponto de vista clínico, a dor costuma 
apresentar localização unilateral, qualidade pulsátil, 
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intensidade moderada ou acentuada, sendo 
exacerbada pelas atividades físicas de rotina e, 
habitualmente, fazem parte da crise náuseas e/ou 
vômitos, foto e fonofobia. 
(E)  A duração habitual da aura é de cinco a 
vinte minutos, mas pode chegar até a sessenta 
minutos. Excepcionalmente, a aura é prolongada, 
com duração superior a sessenta minutos. 
 
12) Paciente com arritmia instável e severa 
hipotensão é submetido à cardioversão 
sincronizada. Qual a melhor opção 
sedoanalgésica neste caso? 
 
(A)  Fentanil + Etomidato.  
(B)  Fentanil + Midazolam. 
(C)  Morfina + Midazolam.  
(D)  Fentanil + Propofol.  
(E)  Morfina + Etomidato. 
 
13) Paciente procura a emergência por febre, 
dor torácica e tosse. Ao exame, constata-se 
temperatura axilar de 38 ºC, pressão arterial de 
110/80 mmHg, frequência cardíaca de 100 bpm e 
frequência respiratória de 25 mrpm. Qual o 
diagnóstico sindrômico mais provável? 
 
(A)  Sepse.  
(B)  Síndrome da resposta inflamatória 
sistêmica.  
(C)  Choque séptico.  
(D)  Sepse grave.  
(E)  Síndrome infecciosa grave. 
 
14) Quais os achados clínicos são mais 
frequentes nos pacientes com diagnóstico de 
leptospirose? 
 
(A)  Dores musculares, plaquetopenia, icterícia, 
disfunção renal e hipercalemia.  
(B)  Dores musculares, plaquetopenia, icterícia, 
disfunção renal e hiponatremia. 
(C)  Dores musculares, plaquetose, icterícia, 
disfunção renal e hipocalemia.  
(D)  Dores musculares, plaquetose, icterícia, 
disfunção renal e hiponatremia. 
(E)  Dores musculares, plaquetopenia, icterícia, 
disfunção renal e hipocalemia. 
 
15) O Acidente Vascular Encefálico (AV(E) é 
uma das principais causas de morbidade e 
mortalidade no Brasil. Sabe-se que é possível 
prevenir a grande maioria dos AVE por meio do 
tratamento e do controle dos fatores de risco 
modificáveis. Dentre os fatores de risco 
relacionados a seguir, qual é considerado o 
principal para AVE? 
 
(A)  Tabagismo. 

(B)  Fibrilação atrial. 
(C)  Diabetes melito mal controlado.  
(D)  Hipertensão arterial.  
(E)  Sedentarismo. 
 
16) Qual dos seguintes achados é comumente 
visto na imagem do cérebro de pacientes com 
doença de Alzheimer? Assinale a alternativa 
correta: 
 
(A)  Ventrículos cerebrais normais e atrofia do 
tecido cerebral.  
(B)  Aumento dos ventrículos cerebrais e atrofia 
do tecido cerebral.  
(C)  Atrofia do tecido cerebral e deficiência de 
acetilcolina.  
(D)  Aumento dos ventrículos cerebrais sem 
atrofia do tecido cerebral.  
(E)  Ventrículos e tecidos cerebrais normais e 
deficiência de acetilcolina. 
 
17) Caracteriza-se tríade de Cushing: 
 
(A)  Hipertensão, bradicardia, bradipnéia. 
(B)  Hipertensâo, taquicardia, bradipnéia. 
(C)  Hipotensâo, bradicardia, bradipnéia. 
(D)  Cefaléa, náuseas, vômitos em jato. 
(E)  Hipertensão, bradicardia, taquipnéia. 
 
18) Os pacientes adultos com anemia 
megaloblástica podem apresentar sintomas 
neurológicos principalmente devido à 
deficiência de vitamina B12, sendo que dentre 
eles, o que comumente ocorre mais 
precocemente é: 
 
(A)  Ataxia da marcha. 
(B)  Neurite óptica. 
(C)  Oftalmoplegia. 
(D)  Parestesias nos dedos dos pés e nos pés. 
(E)  Perda do controle esfncteriano e intestinal. 
 
19) Qual o diagnóstico da gasometria abaixo: 
  
pH= 7,2 
pCO2 = 50 mmHg 
HCO3

- = 15 mEq/l 
 
(A)  Acidose respiratória. 
(B)  Acidose mista (acidose respiratória e 
metabólica). 
(C)  Acidose metabólica. 
(D)  Alcalose metabólica. 
(E)  Alcalose mista. 
 
20) Qual medicação de primeira escolha para 
tratar HAS no negro? 
 
(A) Bloqueador de Canal de Cálcio. 
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(B) HCTZ. 
(C) Beta Bloqueador. 
(D) Diuréticos. 
(E) IECA. 
 
21) Homem refere mordedura de cobra no pé, 
apresenta-se com dor local leve, mal estar, 
náuseas, vômitos, mialgia, visão turva, 
dificuldade de deglutir. Ao exame físico ptose 
bilateral, diplopia horizontal. A etiologia do 
acidente ofídico é: 
 
(A)  Botrópico. 
(B)  Crotálico. 
(C)  Elápidico. 
(D)  Laquético. 
(E)  Crotropico. 
 
22) Um homem alcoólatra e desnutrido iniciou 
quadro de confusão mental, ataxia, diplopia, 
nistagmo horizontal e oftalmoplegia, Qual 
medicação pode reverter esse quadro se 
administrada precocemente? 
 
(A)  Piridoxina. 
(B)  Tiamina. 
(C)  Diazepam. 
(D)  Carbamazepina. 
(E)  Lorazepam. 
 
23) A anemia normocítica e normocrômica do 
renal crônico deve-se especialmente á: 
 
(A)  Produção reduzida de eritropoietina. 
(B)  Discrasia sanguínea. 
(C)  Perda Gastrointestinal. 
(D)  Má absorção de ácido fólico. 
(E)  Hemodiálise. 
 
24) Quanto à replicação viral, qual vírus da 
hepatite possui uma molécula de DNA? 
 
(A) HAV. 
(B) HBV. 
(C) HCV. 
(D) HDV. 
(E) HEV. 
 
25) Em uma jovem de 22 anos, foi feito 
diagnóstico de linfogranuloma venéreo. Indique 
o agente patogênico envolvido: 
 
(A)  Chlamydia trachomatis.  
(B)  Ureaplasma urealyticum.  
(C)  Neisseria gonorrhoeae.  
(D)  Trichomonas vaginalis.  
(E)  Haemophilus ducreyi. 
 

26) Em caso de suspeita de herpes genital, qual 
dos seguintes exames deveria ser realizado em 
primeiro lugar? 
 
(A)  Exame de campo escuro. 
(B)  Teste de Frei. 
(C)  Coloração de Gram. 
(D)  Esfregaço de Tzanck. 
(E)  Pesquisa de corpúsculos de Donovan. 
 
27) O tratamento cirúrgico para úlcera duodenal 
que estatisticamente está relacionado com 
menores taxas de recidiva é: 
 
(A)  Vagotomia troncular com antrectromia.  
(B)  Vagotomia super-seletiva.  
(C)  Vagotomia seletiva com piloroplastia.  
(D)  Vagotomia troncular com piloroplastia.  
(E)  Gastrectomia subtotal. 
 
28) As alterações lipídicas do diabetes mellitus 
tipo 2 mais comuns são: 
  
(A)  hipercolesterolemia e HDL - colesterol baixo. 
(B)  hipercolesterolemia e hiperglicemia. 
(C)  hiperquilomicronemia e HDL - colesterol 
baixo. 
(D)  hipertrigliceridemia e HDL - colesterol baixo. 
(E)  LDL - colesterol alto e HDL - colesterol alto. 
 
29) Pacientes com ulcera péptica que foram 
submetidos a vagotomia, apresentam diarreia 
nos primeiros meses do pós operatório, em 
alguns casos essa diarreia se torna persistente 
e pode ser controlado com a medicação: 
 
(A) Suclafato. 
(B) Omeprazol. 
(C) Neostigmina. 
(D) Colestiramina. 
(E) Ranitidina. 
 
30) A cirurgia de obesidade está indicada nos 
doentes com: 
  
(A)  IMC maior que 30. 
(B)  Uso de álcool e drogas como forma de 
emagrecimento. 
(C)  Comorbidades como artropatia de joelhos, 
diabetes, apnéia do sono, com i=IMC maior que 35. 
(D)  Peso acima de 110kg. 
(E)  Distúrbios psiquiátricos como depressão. 
 
 


