
   

   
   
   

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com 
etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, 
calculadoras e etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e 
o devido recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 04 (quatro) horas, exceto para os candidatos aos cargos de Educador Infantil e 
Professor que realizarão também, provas discursivas (redação), os quais terão acréscimo de 01 (uma) hora 
para a realização das mesmas, perfazendo, assim, um total de 05 (cinco) horas para a realização das provas 
objetivas e discursivas.  
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair 
da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal 
deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, exceto para os cargos de 
Educador Infantil e Professor, cuja prova escrita objetiva constará de 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha. Leia-o atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma 
única resposta correta.  
 

08 - Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer 
defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores 
neste sentido.  
 

09 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas objetivas a partir de decorridos 
90 (noventa) minutos do início de sua realização.  
 

10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
 

11 - Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala o Caderno de Provas, o 
Cartão de Respostas devidamente assinado no local indicado e o Formulário de Resposta da Prova Discursiva 
(somente os cargos de Educador Infantil e Professor). 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos e os Cadernos das Provas aplicadas, para fins de recursos, estarão disponíveis nos sites 

www.tamandare.pr.gov.br e www.consulplan.net, a partir das 14h00min do primeiro dia útil após a aplicação 
das provas.  
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital N°. 001/2009, sendo 
observados os seguintes aspectos: 
 

a) Será admitido recurso quanto às questões e aos gabaritos preliminares das provas somente no período de 
14h00min do dia 09 de novembro de 2009 às 14h00min do dia 10 de novembro de 2009, na forma 
estabelecida no item 8.4 deste Edital. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua 
inscrição, apenas no prazo recursal à Consulplan, conforme disposições contidas no site 

www.consulplan.net, no link correlato ao Concurso Público.  
 

 atendimento@consulplan.com / www.consulplan.net 
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CCAARRGGOO::  MMÉÉDDIICCOO  EESSFF  
 

TEXTO:            Bulas decifradas 
 

Novas regras tornam textos mais simples e respondem a dúvidas de pacientes 
 

As bulas de remédios vendidos no Brasil deverão ser redigidas com letras maiores e linguagem de fácil compreensão, 
no formato de perguntas e respostas. O novo modelo foi definido em resolução da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), publicada ontem no Diário Oficial. As novas bulas chegarão ao mercado a partir de julho de 2010, 
segundo a gerente-geral de Medicamentos da Anvisa, Tatiana Lowande. Ela espera que todos os remédios fabricados a 
partir de 2011 já venham acompanhados do novo modelo. Deficientes visuais terão direito a bulas especiais, inclusive em 
braile. (...) 

Haverá bulas diferenciadas para leigos e especialistas em saúde. A dos pacientes terá textos sem termos técnicos. Já a 
dos profissionais de saúde terá ficha técnica. Os remédios vendidos em farmácias trarão bulas para pacientes. O modelo 
para profissionais acompanhará as embalagens hospitalares. O diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Raposo de Mello, 
disse que o objetivo é contribuir para o uso racional de medicamentos. Daí a preocupação em apresentar as informações 
de maneira didática.  

A resolução lista nove perguntas que deverão constar nas bulas para pacientes, seguidas das respectivas respostas. A 
primeira é: “Para que este medicamento é indicado?”. Uma das preocupações foi substituir o termo “contra-indicações” 
que, segundo Dirceu Raposo, pode confundir pacientes. Assim, a pergunta de número 8 é: “Quais os males que este 
medicamento pode causar?” 

– Queremos fazer com que o paciente entenda como fazer o uso correto do medicamento. Pesquisas nos Estados 
Unidos mostram que metade dos pacientes usa os remédios de forma incorreta. A informação é fundamental – disse 
Dirceu Raposo.                     (O Globo. 10/09/09. Ciência. Fragmento.) 

  

01) De acordo com as ideias do texto acima, analise as afirmativas: 
I. Depreende-se do texto que “uso racional de medicamentos” (2º§) significa possibilitar ao profissional da saúde a 

certeza de que o paciente obterá as informações para o seu tratamento de forma específica.  
II. O conectivo “Já” (2º§) estabelece uma relação de conclusão entre as ideias expressas em duas orações. 

III. A partir do desenvolvimento das ideias do texto, conclui-se que a palavra “fundamental” (4º§) está sendo 
empregada como “essencial, básica”.  

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I  B) I, II   C) II   D) III    E) I, II, III 

 

02) “As novas bulas chegarão ao mercado a partir de julho de 2010, segundo a gerente-geral de Medicamentos da 
Anvisa, Tatiana Lowande.” A respeito do trecho anterior é correto afirmar que: 
A) Tratando-se da citação de um discurso alheio, ajusta-se a ele o uso linguístico distanciado da modalidade culta e 

formal da língua. 
B) Sustenta-se uma informação através de uma autoridade reconhecida num certo domínio do conhecimento.  
C) Trata-se de um enunciado em que seu conteúdo de verdade é aceito como válido por consenso, dentro de um certo 

espaço sociocultural. 
D) A informação dada baseia-se em operação de raciocínio lógico, tal como implicações de causa e efeito. 
E) O enunciado é desqualificado uma vez que foi atribuído à opinião pessoal do enunciador.      

 

03) Em “... a partir de 2011 já venham acompanhados do novo modelo.” o termo destacado expressa, no contexto, a 
ideia de:  
A) Tempo.   B) Intensidade.  C) Afirmação.  D) Modo.  E) Comparação. 

 

04) A preocupação em substituir o termo “contra-indicações” alegando uma possível confusão no entendimento 
dos pacientes demonstra:  
A) Que o público alvo deste texto, a bula de remédio, tem maior domínio da variedade padrão, em um nível elevado e 

técnico da linguagem.  
B) A importância do domínio de um nível elevado e técnico da linguagem já que é a variedade linguística de maior 

prestígio social. 
C) A valorização de uma linguagem rebuscada, cheia de neologismos.  
D) O objetivo de que os interlocutores possam participar do processo de interação da linguagem de forma satisfatória.  
E) Uma linguagem simples que valoriza o uso de metáforas para que haja melhor compreensão.  

 

05) O elemento coesivo “daí” no 2º§ serve para: 
A) Dar continuidade ao que foi dito anteriormente e acrescentar um outro dado.  
B) Introduzir uma argumentação contrária ao que se admite no período anterior.  
C) Iniciar um período que contém uma alternativa em relação ao que foi dito anteriormente.  
D) Introduzir uma informação decisiva, apresentada como acréscimo, como se fosse desnecessária. 
E) Introduzir retificações do que foi dito anteriormente.  
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SSAAÚÚDDEE  PPÚÚBBLLIICCAA  
 

06) “Como ciência e epidemiologia fundamenta-se no raciocínio causal.” 
“Como saúde pública a epidemiologia preocupa-se com o desenvolvimento de estratégias para as ações voltadas 
para a proteção e promoção da saúde da comunidade.” 
 

Considerando as definições acima é correto afirmar que: 
A) A primeira definição está correta e a segunda incorreta. 
B) A primeira definição está incorreta e a segunda correta. 
C) As duas definições estão corretas. 
D) A primeira definição está completa e a segunda incompleta. 
E) A primeira definição está incompleta e a segunda completa. 

 

07) A compreensão dos usos da epidemiologia nos permite identificar os seus objetivos, entre os quais podemos 
destacar: 
I. Definir os modos de transmissão. 

II. Definir e determinar os fatores contribuintes aos agravos à saúde. 
III. Estabelecer medidas preventivas. 
IV. Auxiliar o planejamento e desenvolvimento de serviços de saúde. 

Estão corretos apenas os objetivos: 
A) I, II  B) I, II, III  C) II, III, IV  D) I, II, III, IV  E) I, III, IV 

 

08) Considere a designação “população altamente exposta ao risco de infecção” que usualmente é usada para 
descrever grupo de pessoas que: 
A) Apresentam maior suscetibilidade ou maior probabilidade de exposição à fonte de infecção. 
B) Apresentam nível muito baixo de resistência ou resposta do sistema imune diminuída de forma natural ou 

artificial. 
C) Não apresentam ou apresentaram doença. 
D) Elevam a quantidade sistêmica da imunidade. 
E) Apresentam padrão particular de comportamento. 

 

09) Analise as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) As epidemias não constituem fenômeno exclusivamente quantitativo. 
(     ) As epidemias podem evoluir por períodos que variam em dias, semanas, meses ou anos. 
(     ) Se uma epidemia afeta simultaneamente pessoas de vários países, pertencentes a mais de um continente, 

atingindo essas comunidades em número claramente excessivo, teremos uma pandemia. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F  B) V, F, V  C) V, V, V  D) F, V, F  E) F, F, V 

 

10) A Lei Federal nº 8.142/90 estabelece que o Sistema Único de Saúde (SUS) contará em cada esfera de governo 
com as seguintes instâncias colegiadas: 
A) Fundo Nacional de Saúde (FNS) e legislativo.  D) Conselho Municipal de Saúde e Legislativo.  
B) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.  E) CIS e FNS. 
C) FNS e Comissão Intergestora de Saúde (CIS). 

 

11) Das afirmativas abaixo que compõem a Lei Federal nº 8080/90, marque a INCORRETA: 
A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício. 
B) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
C) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar. 
D) Estão incluídas no campo de atuação do SUS a execução das ações de vigilância sanitária e de saúde do 

trabalhador. 
E) O princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde obedece a um único nível de assistência. 

 

12) Para garantir a cobertura assistencial à população, o SUS, poderá renomear os serviços afetados pela 
iniciativa privada, que deverá ser formalizada através de:  
A) Contrato ou convênio.     D) Doação e convênio. 
B) Parceria e gratuidade.     E) Critério neutro e comodato. 
C) Comodato e contrato. 

 

13) Os blocos de financiamento para o custeio do SUS são constituídos por componentes, conforme algumas 
especificidades de suas ações. São blocos de financiamento do SUS, EXCETO: 
A) Atenção Básica.      D) Gestão Ambulatorial e de Unidades. 
B) Vigilância em Saúde.     E) Assistência Farmacêutica. 
C) Atenção de Média e Alta Complexidade Hospitalar. 
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14) O Pacto pela Saúde estabelece como uma de suas prioridades, o Pacto pela Vida, que tem como objetivos: 
I. Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

II. Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e de mama. 
III. Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias. 
IV. Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias. 

Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I, II, III, IV B) II, III, IV  C) I, III, IV  D) II, III  E) III, IV 

 

15) As doenças e agravos que compõem a Lista Nacional, publicada pela Portaria nº. 05/2006 do Ministério da 
Saúde deverão ser notificadas imediatamente aos gestores do SUS por: 

 A) Profissionais de Saúde. 
 B) Responsáveis por estabelecimentos de ensino. 
 C) Diretores e Provedores de Hospitais. 
 D) Responsáveis por organizações de saúde pública e privada. 

E) Todas as alternativas anteriores completam corretamente o enunciado. 
  

CCLLÍÍNNIICCAA  MMÉÉDDIICCAA  
  

16) Sobre a insuficiência cardíaca pode-se afirmar que, EXCETO: 
A) Os sinais e os sintomas da insuficiência cardíaca dependem do ventrículo insuficiente. 
B) Fraqueza, astenia e intolerância aos esforços são comuns na insuficiência biventricular. 
C) O quadro clínico na insuficiência ventricular direita é dominado por manifestações de congestão venosa sistêmica. 
D) O quadro clínico na insuficiência ventricular esquerda é dominado por manifestações de congestão pulmonar e 

edema periférico. 
E) A turgência jugular patológica, a terceira bulha e o reflexo hepatojugular são critérios clínicos maiores de 

insuficiência cardíaca. 
 

17) O modo mais adequado para avaliar a resposta terapêutica em paciente diabético, usuário de insulina NPH, 
que apresentou descompensação do quadro, e que necessitou que a dose diária de insulina fosse aumentada, é 
através de: 
A) Curva glicêmica.      
B) Dosagem de frutosamina.     
C) Dosagem de glicemia de jejum. 
D) Dosagem de glicemia pós-prandial. 
E) Determinação da hemoglobina glicosilada. 

 

18) O diagnóstico de diarreia colônica deve ser pensado, diante de um paciente que apresentar quadro de 
síndrome diarreia do tipo: 
A) Grande volume, grande frequência e muco visível. 
B) Pequeno volume, grande frequência e bolo fecal aquoso. 
C) Pequeno volume, pequena frequência e bolo fecal aquoso. 
D) Grande volume, grande frequência e bolo fecal consistente. 
E) Pequeno volume, grande frequência e bolo fecal consistente. 

 

19) Assinale abaixo, a alternativa considerada como sinal de mau prognóstico nos casos de pneumonia 
comunitária, em pacientes idosos: 
A) VHS baixa.       
B) Temperatura <35ºC.      
C) Leucometria >10.000 céls/mm³. 
D) Frequência respiratória de 20irpm. 
E) Envolvimento de um lobo à radiografia do tórax. 

 

20) Para a determinação da atividade de hepatite crônica, a alteração histopatológica mais significativa é: 
A) Necrose lobular.      D) Baixo grau de regeneração. 
B) Infiltrado lobular.     E) Necrose em “saca-bocado”. 
C) Infiltrado inflamatório portal. 

 

21) “J.D.P, 50 anos, masculino, etilista crônico, apresenta artrite aguda, com início súbito noturno, envolvendo o 

joelho esquerdo, o tornozelo direito e a articulação metatarso-falangeana bilateral.” O quadro sugere diagnóstico 
de: 
A) Artrite gotosa.      D) Síndrome de Reiter. 
B) Artrite psoriática.     E) Espondilite anquilosante. 
C) Artrite reumatoide. 
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22) Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Uma das principais características que ajuda a distinguir as cefaleias relacionadas a doenças graves é o caráter 

progressivo. 
B) No tratamento da enxaqueca com ergotamina, as doses podem ser repetidas em intervalos de 30 minutos, por até 3 

doses. 
C) A cefaleia em salvas é caracterizada por dor intensa, unilateral, geralmente em torno da órbita, com duração de 

aproximadamente 15 a 180 minutos, se não tratada. 
D) Nas enxaquecas existe uma história familiar positiva na maioria dos casos, e a cefaleia tende a ser mais 

incapacitante que na cefaleia comum ou cefaleia tensional. 
E) A presença de náusea e vômitos é bem característica das cefaleias com hipertensão intracraniana, não ocorrendo 

nas cefaleias tensionais ou nas enxaquecas. 
 

23) A alternativa abaixo mais importante no diagnóstico das epilepsias é: 
A) Anamnese.      D) Tomografia computadorizada. 
B) Eletroencefalograma.     E) Ressonância nuclear magnética. 
C) Mapeamento cerebral. 

 

24) A conduta a ser adotada, diante de um adolescente que apresenta crise de asma após atividade física deve ser: 
A) Teofilina em doses diárias.    D) Liberar para fazer exercícios sem medicação. 
B) Corticoides via oral em dias alternados.   E) Corticoides imediatamente antes dos exercícios. 
C) Beta 2 adrenérgicos antes dos exercícios. 

 

25) Segundo normas atuais do Ministério da Saúde, é prioridade para o desenvolvimento do Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária: 
A) O fortalecimento de sistemas federais de vigilância epidemiológica. 
B) O fortalecimento de sistemas estaduais de vigilância epidemiológica. 
C) O fortalecimento de sistemas municipais de vigilância epidemiológica. 
D) A interação dos sistemas municipais e estaduais de vigilância epidemiológica. 
E) A regulamentação para harmonização das funções de vigilância epidemiológica dos níveis nacional, estadual e 

municipal. 
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

26) A diarreia faz parte do quadro clínico das seguintes situações, EXCETO: 
A) Acromegalia.      D) Síndrome de Verner-Morrison. 
B) Hipertireoidismo.     E) Neuropatia diabética com hipomotilidade de cólon. 
C) Síndrome de Zollinger-Ellison. 

27) O PSA é específico de: 
A) Metástase óssea.      D) Metástase hepática. 
B) Tecido prostático.     E) Metástase óssea e pulmonar. 
C) Câncer de próstata. 

 

28) Em alcoólatras que apresentam comprometimento hepático, o achado mais frequente ao exame clínico é: 
A) Ascite.       D) Hepatomegalia.  
B) Icterícia.       E) Telangectasia. 
C) Ginecomastia.  

 

29) O paciente com quadro de hipotireoidismo primário apresenta: 
A) TSH baixo.      D) Anticorpos antitireóide positivos. 
B) TSH, T3 e T4 elevados.     E) TSH elevado e com T3 e T4 normais. 
C) TSH elevado e T3 e T4 baixos. 

 

30) Dentre os métodos abaixo, assinale o que é recomendado para uma paciente que deseja anticoncepção e é 
portadora de lúpus eritematoso sistêmico: 
A) Dispositivo intrauterino medicado com cobre. 
B) Injetável mensal com estrogênio e progesterona. 
C) Injetável trimestral de acetato de medroxiprogesterona. 
D) Contraceptivo hormonal oral combinado com 30mg de etinilestradiol e gestodene. 
E) Contraceptivo hormonal oral, combinado com 20mg de etinilestradiol e gesogestrel. 

 

31) “S.M.J., 46 anos, procura atendimento médico na ESF queixando-se de que alguém está controlando seu 
pensamento.” Diante desta queixa, podemos afirmar que o paciente apresenta: 
A) Ilusão.       D) Alteração da forma do pensamento. 
B) Alucinação.      E) Alteração do conteúdo do pensamento. 
C) Pseudoalucinação. 
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32) Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo: 
“O risco de infecção tuberculosa em uma população sob acompanhamento mede a probabilidade de ... 
A) pessoas que adoecem de tuberculose por todas as formas clínicas.” 

B) pessoas com primoinfecção reativarem a doença tuberculosa.” 

C) infectados recentes permanecerem nessa condição no prazo de dois anos.” 

D) pessoas não infectadas virem a se infectar no decurso de um ano.” 

E) ocorrência de casos bacilíferos como fontes de infecção.” 
 

33) NÃO pode ser considerada consequência habitual da hipertensão arterial: 
A) Aterosclerose.      D) Hialinose de arteríolas eferentes do rim. 
B) Hipertrofia miocárdica.      E) Hipertrofia da camada média das artérias. 
C) Aneurisma de Charcot. 

 

34) Sobre a Doença Falciforme pode-se afirmar que: 
A) As pessoas com traço falciforme (HbAS) podem ser levemente anêmicas. 
B) A esplenomegalia é raramente observada nos adultos com HbSS e mesmo nos HbSC. 
C) Os pacientes com HbSS têm crises hemolíticas em virtude, principalmente, de infecção pelo parvovírus. 
D) A osteomielite é uma complicação infecciosa relativamente comum nos pacientes com HbSS e é mais 

frequentemente causada Salmonella. 
E) Raramente são encontradas hemáceas em foice no esfregaço de sangue periférico dos pacientes com anemia 

falciforme (HbSS) assintomáticos. 
 

35) Em relação à Estratégia de Saúde da Família – ESF, está correto afirmar que: 
A) Deve ser implantado de forma complementar ao modelo da rede básica tradicional já existente. 
B) Prioriza ações de promoção da saúde voltadas para grupos populacionais mais vulneráveis. 
C) É financiado, em parte, pelo Piso de Atenção Básica, de acordo com a cobertura populacional do Programa. 
D) É implantado nos municípios pela Gestão Federal, de acordo com critérios epidemiológicos e socioeconômicos. 
E) N.R.A. 

 

36) Quanto ao esôfago de Barrett, é correto afirmar que: 
A) É alteração benigna, não sendo considerada pré-câncer. 
B) É manifestação aguda da doença do refluxo gastresofágico. 
C) Ocorre em 90% dos pacientes com doença do refluxo gastresofágico. 
D) É transformação metaplásica do epitélio escamocolunar em cilíndrico-glandular. 
E) É sempre de tratamento cirúrgico, sendo a esofagectomia subtotal a melhor opção. 

 

37) Sobre a larva migrans pode-se afirmar que: 
A) Biópsia é o principal exame para se chegar ao diagnóstico. 
B) Os indivíduos que adquirem a doença ficam imunes permanentemente. 
C) É produzida por larva do parasita Ancilostoma duodenale, que vive no intestino de cães e gatos. 
D) Os indivíduos que adquirem a larva, frequentemente evoluem para o quadro de Síndrome de Loefler. 
E) O ser humano é o hospedeiro de morte da larva, que não consegue completar o seu ciclo de vida no homem. 

 

38) A principal conduta médica a ser tomada e monitorada pela equipe da Estratégia de Saúde da Família, em 
“um paciente adulto, fumante (30 cigarros/dia) que vem apresentando quadro progressivo de claudicação 

intermitente, fenômeno de Raynaud em MMII e episódios de tromboflebite migratória em veias superficiais distais 
de MMII,” é: 
A) Anticoagulação.      D) Uso contínuo de meia elástica em MMII. 
B) Uso de vasodilatadores.     E) Cuidados com os pés e manter os membros elevados. 
C) Suspensão imediata do fumo. 

 

39) Analise as afirmativas abaixo, de acordo com a Lei Orgânica Municipal de Almirante Tamandaré: 
I. O Prefeito Municipal fará publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido 

da execução orçamentária. 
II. A Câmara Municipal poderá ter sua própria contabilidade. 

III. O município de Almirante Tamandaré integra a divisão administrativa do estado do Paraná.  
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II  B) III   C) I, II   D) II, III  E) I, II, III 

 

40) São atribuições do município de Almirante Tamandaré, no âmbito do Sistema Único de Saúde, EXCETO: 
A) Executar serviços de vigilância epidemiológica,vigilância sanitária, alimentação e nutrição. 
B) Planejar a política de insumos e equipamentos para a saúde. 
C) Formar consórcios intermunicipais de saúde. 
D) Gerir hospitais e laboratórios públicos de saúde. 
E) Planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde.  
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41) No território brasileiro, as reservas de águas subterrâneas em aquíferos são estimadas em 112 trilhões de 
metros cúbicos, e o mais importante deles, é o Aquífero Guarani. Trata-se da principal reserva de água doce 
subterrânea da América do Sul, com 1,19 milhão de quilômetros quadrados, e se estende nos seguintes estados 
do Brasil: 
A) Paraíba, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
B) São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul. 
C) Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. 
D) Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
E) Mato Grosso do Sul, Roraima, Tocantins, Goiás, Pará, Ceará, Alagoas e Rio Grande do Norte. 

 

42) O Estado de Israel firma-se como a mais moderna economia do Oriente Médio, mas não consegue superar 
conflitos, que o acompanham desde o seu “nascimento”. O Estado de Israel chegou aos 60 anos de fundação, 
em maio de 2008, tendo se tornado uma economia dinâmica e altamente tecnológica, mas vive desde sua 
criação, em 1948, em constante conflito com o(a): 
A) Egito, devido às possessões hidráulicas.  
B) Síria, por conta das divergências étnico-religiosas. 
C) Iraque, por causa das jazidas de petróleo e carvão mineral. 
D) Arábia Saudita, por questões político-econômicas. 
E) Palestina, principalmente por questões territoriais. 

  

43) “Três universidades federais lideram o ranking de aprovações no exame da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB): a de Brasília (UnB), com 97,2% de aprovação, a da Bahia (95,2%) e a de Santa Catarina (92,1%). Já a 
Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo (USP), ficou em 11º lugar. Essa 
foi a primeira vez que São Paulo participou da prova unificada nacional, criada em 2007. Por isso, foi possível 
comparar o desempenho das instituições. Até então, o exame era feito regionalmente. A aprovação no exame 
da Ordem, como a prova é conhecida, é requisito obrigatório para que o bacharel exerça a profissão de 
advogado.” (Estado de S. Paulo.Copyright © Agência Estado. Nenhuma das informações contidas neste servidor pode ser reproduzida, 

seja a que título for, sem o acordo prévio da Agência Estado.) 
 

Em relação aos demais cursos, existem indicadores que avaliam o nível dos cursos superiores do Brasil, sob o 
gerenciamento do MEC (Ministério da Educação e Cultura) e, consequentemente, o nível dos discentes. Uma 
delas é uma prova anual e obrigatória, em que alguns cursos são testados, de forma que em três anos, todos 
sejam avaliados. Trata-se do(a):  
A) SINAES.      D) PROUNI. 
B) ENADE .      E) PROVA BRASIL. 
C) ENEM. 

 

44) Pedro Butcher explica o cinema da “retomada” em livro da Folha Online  
“Termo tão desgastado quanto manipulado, ‘retomada’ é o nome dado ao ‘cinema brasileiro hoje’. Ele designa a 
recuperação da produção cinematográfica no Brasil a partir de 1993-94, em um processo que gerou filmes de grande 
impacto – como ‘Central do Brasil’ e ‘Cidade de Deus’ – e estimulou o surgimento de mais de cem novos cineastas e 
permitiu a continuidade da obra de vários diretores veteranos.”  
“O cinema brasileiro contemporâneo tem enfrentado dilemas políticos, econômicos e estéticos na tentativa de 
reconquistar o público e se estabelecer definitivamente no nosso cenário cultural”, diz o autor.  
Dentre os filmes brasileiros que podem ser colocados nessa concepção de “Cinema de Retomada”, podemos 
apontar: 
A) Deus e o diabo na terra do sol.    D) Benjamim. 
B) Terra em transe.      E) O dragão da maldade contra o santo guerreiro. 
C) Barravento. 

 

45) “A Igreja Católica da Colômbia anunciou nesta quarta-feira que pretende liderar um processo, com 
autorização do governo para a pronta libertação de 24 reféns sequestrados pela guerrilha. Trata-se do mais 
recente esforço para a libertação de reféns de caráter político em poder da guerrilha comunista, alguns dos 
quais estão há quase 12 anos sequestrados no meio da floresta. Nas provas de sobrevivência, a maioria dos 
sequestrados pede ao governo que chegue a um acordo com a guerrilha que os permita reconquistar a 
liberdade e colocar fim ao pesadelo que enfrentam todos os dias no cativeiro no meio da floresta.” 
(http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u625017.shtml 17/09/2009 – 09h01 ) 

Os guerrilheiros a que se refere o enunciado fazem parte: 
A) Das FARC.      D) Do movimento TUPAC AMARU. 
B) Da Guerrilha do Araguaia.    E) Das OLPs. 
C) Do Movimento MR8. 
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46) Sobre a história do município de Almirante Tamandaré, analise as afirmativas: 
I. O município de Almirante Tamandaré tem seu desenvolvimento histórico ligado às explorações auríferas do sertão 

de Curitiba. 
II. Os primeiros habitantes do município de Almirante Tamandaré foram os índios Tinguis, silvículas de índole dócil 

e pacífica, que cederam as terras aos brancos exploradores. 
III. O município de Almirante Tamandaré é conhecido como “cidade dos minérios”. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II  B) II, III  C) III   D) I, II, III  E) I, II 

 

47) Acerca do turismo no município de Almirante Tamandaré, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas:  
(     ) O Parque Ambiental Jardim Mônica possui trilhas, playground e um centro de educação ambiental. 
(     ) O Recanto dos Padres é uma área de lazer com bosques, riachos, churrasqueiras coletivas cobertas e 

individuais, campos de futebol e quadra de voleibol. 
(     ) O Circuito da Natureza de Turismo Rural se propõe ao resgate do pioneirismo da região e a promoção do 

desenvolvimento sustentável. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F  B) F, V, F  C) F, F, V  D) V, V, V  E) V, F, V 

 

48) Assinale a afirmativa INCORRETA:  
A) A padroeira do município de Almirante Tamandaré é Nossa Senhora da Conceição. 
B) A bandeira de Almirante Tamandaré tem, na cor verde, a representação das riquezas naturais do município, e a cor 

azul faz referência ao céu. 
C) O município de Almirante Tamandaré está inserido no domínio da Mata Atlântica. 
D) No setor agrícola, o município de Almirante Tamandaré, aparece como produtor de feijão, arroz, melancia e 

limão. 
E) No dia 28 de outubro, comemora-se o aniversário do município de Almirante Tamandaré. 

 

49) São municípios limítrofes ao município de Almirante Tamandaré, EXCETO: 
A) Rio Branco do Sul.      D) Curitiba. 
B) Itaperuçu.      E) Jacupiranga. 
C) Campo Magro. 

 

50) Analise as afirmativas: 
I. O atual prefeito do município de Almirante Tamandaré é Vilson Rogério Goinski. 

II. O município de Almirante Tamandaré está situado a sudeste do Paraná e é parte da Região Metropolitana de 
Curitiba, ao norte da capital do estado. 

III. A Igreja de Nossa Senhora da Luz foi construída sobre um morro de pedra, no município de Almirante 
Tamandaré, e é conhecida como Igreja do Marmeleiro. 

IV. O município de Almirante Tamandaré possui uma estação de rádio, Rádio Barigui. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II  B) I, II, III, IV  C) III, IV  D) I, II, III  E) II, III, IV 
 


