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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, o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar 
consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de 
período das 3 (três) horas; 

 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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(...) Consumidores 
Para o Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec), as operadoras não 
apresentam justificativas técnicas para 
inclusões ou reduções de franquias de dados 
nos novos planos. “Ao adotarem essas 
medidas, as operadoras elevam seus preços 
sem justa causa, detém vantagem excessiva nos 
contratos, limitam a competição e geram 
aumento arbitrário de lucro,” disse o 
pesquisador em telecomunicações do instituto, 
Rafael Zanatta. 
A entidade ingressou com uma ação civil 
pública contra as operadoras Claro, Net, Oi e 
Telefônica. O objetivo é impedir a suspensão do 
serviço de internet, que, segundo o Idec, é uma 
importante ferramenta de acesso à informação, 
reconhecido como direito fundamental e 
essencial para o exercício da democracia e da 
cidadania, “não devendo, portanto, prevalecer 
as alterações desejadas pelas operadoras”. (...). 
Revista Exame 
 
01) No fragmento: “Ao adotarem essas medidas, 
as operadoras elevam seus preços sem justa 
causa, detém vantagem excessiva nos 
contratos, limitam a competição e geram 
aumento arbitrário de lucro,” O pronome em 
destaque classifica-se como: 
 
(A)   Possessivo.  
(B)   Relativo.  
(C)  Pessoal. 
(D)  Demonstrativo. 
(E)  Interrogativo. 
 
02) A entidade ingressou com uma ação civil 
pública contra as operadoras (...). A palavra em 
destaque refere-se a: 
 
(A) Um artigo. 
(B) Um pronome. 
(C) Uma preposição. 
(D)       Um adjetivo. 
(E)       Um advérbio. 
  
03) A palavra “segundo” no excerto: “segundo o 
Idec, é uma importante ferramenta de acesso à 
informação (...)”. A construção utilizando a 
conjunção adverbial conformativa tem por 
objetivo: 
 
(A) Fazer uma alerta.  
(B)  Dar credibilidade ao que foi informado. 
(C)  Eximir-se da responsabilidade das 
informações. 
(D)  Exemplificar o que foi dito. 

(E)  Dar um conselho. 
 
04) No fragmento: “não devendo, portanto, 
prevalecer as alterações desejadas pelas 
operadoras”. (...). A conjunção destacada 
expressa ideia de: 
 
(A) Adição. 
(B) Conclusão. 
(C) Explicação. 
(D)  Adversidade.  
(E)  Alternância. 
 
05) O verbo em destaque na expressão: não 
devendo.  Apresenta-se no: 
 
(A)  Particípio.  
(B)  Futuro. 
(C) Presente. 
(D) Gerúndio. 
(E)  Pretérito perfeito. 
 
06) Os verbos: limitam e geram, apresentam-se 
no modo e tempo: 
 
(A) Indicativo presente. 
(B)  Indicativo pretérito perfeito. 
(C)  Subjuntivo presente. 
(D)  Indicativo futuro. 
(E)  Indicativo pretérito mais que perfeito. 
 
07) Artur tem uma divida de R$ 5000,00 no 
cartão de crédito, fez a seguinte proposta ao 
banco, uma entrada de R$ 1500,00 e o restante 
em 14 parcelas iguais. Se o banco aceitou a 
proposta, qual o valor a ser pago por cada 
parcela? 
 
(A) R$ 300,00.  
(B) R$ 280,00.  
(C) R$ 275,00.  
(D) R$ 250,00. 
(E) R$ 235,00. 
 
08) A cada 10 pizzas vendidas, quatro são de 
calabresa, se em um dia foram comercializadas 
300 pizzas, quantas foram de calabresa? 
 
(A) 40.  
(B) 80. 
(C) 100.  
(D) 110. 
(E) 120. 
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09) Seis sétimos de toda a arrecadação da loja 
de Ulisses é destinado aos custos, se em um 
determinado mês teve receita de R$ 35.000,00.  
Qual o valor que sobrou para ele após pagar 
todos os custos? 
 
(A) R$ 3.000,00.  
(B) R$ 5.000,00.  
(C) R$ 5.500,00.  
(D) R$ 6.000,00. 
(E) R$ 6.500,00. 
 
10) Em uma partida de Basquete, o placar marca 
27x25, sabendo que até o momento ocorreram 
apenas 2 cestas que valeram 3 pontos, as 
demais foram todas de dois pontos, quantas 
bolas foram encestadas até este momento do 
jogo? 
 
(A) 23. 
(B) 24. 
(C) 25. 
(D) 26. 
(E) 27. 
 
11) Dia em que é comemorado o aniversário do 
município de Piraquara: 
 
(A) 10 de janeiro. 
(B) 17 de janeiro. 
(C) 29 de janeiro. 
(D) 31 de outubro. 
(E) 15 de novembro. 
  
12)  A região hoje ocupada pelo município de 
Piraquara foi desmembrada de: 
 
(A) Curitiba. 
(B) São José dos Pinhais.  
(C) Pinhais. 
(D) Quatro Barras. 
(E) Araucária. 
 
13) Dentre as alternativas abaixo, identifique 
qual o outro nome que o município de Piraquara 
já teve: 
 
(A) Guapira. 
(B) Pilar. 
(C) Fonseca. 
(D) Deodoro. 
(E) São Roque. 
 
14) Em janeiro de 1890, O Decreto Estadual nº 
18, nomeou uma comissão composta por seis 
cidadãos, os quais teriam por responsabilidade 

a gestão legislativa e executiva do lugar que se 
tornaria o município de Piraquara. À época, 
estas pessoas eram conhecidas como: 
 
(A) Superintendentes. 
(B) Chefes. 
(C) Vereadores. 
(D) Classistas. 
(E) Vogais. 
 
15) O diagnóstico do Transtorno de Ansiedade 
Generalizada segundo o DSM-IV-TR é baseado 
por vários critérios, exceto: 
 
(A) Difícil controle da preocupação pelo 
indivíduo acometido. 
(B) Ansiedade e preocupação associado 
afatigabilidade, irritabilidade, tensão muscular e 
outros fatores. 
(C) Ansiedade excessiva na maioria dos dias 
pelo período mínimo de 06 meses. 
(D) Os sintomas ocorrem por abuso de 
substâncias e condição médica e outro transtorno 
mental. 
(E) Preocupação excessiva na maioria dos dias 
pelo período mínimo de 06 meses. 
 
16) São sintomas do Transtorno Depressivo 
Maior, exceto: 
 
(A) Emocionais, como tristeza. 
(B) Perda de interesse, irritabilidade e outros. 
(C) Somente falta de energia, distúrbio do sono 
e apetite sem outro achado no tangente aos 
sintomas físicos. 
(D) Sintomas funcionais, dentre eles a lentidão e 
isolamento. 
(E) Sentimento de culpa como sintoma 
emocional. 
 
17) Dos tratamentos apresentados abaixo, quais 
são os de primeira escolha para o Transtorno 
Afetivo Bipolar nos quadros de Mania Aguda: 
 
(A) Lítio e Carbamazepina. 
(B) Lítio e Ácido Valpróico. 
(C) Ácido Valpróico. 
(D) Carbamazepina. 
(E) Eletroconvulsoterapia. 
 
18) Dos medicamentos indicados para 
tratamento da Síndrome do Pânico, as doses 
iniciais corretas de acordo com as medicações 
são: 
 
(A) Imipramina 10mg/dia. 
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(B) Fluoxetina 40mg/dia. 
(C) Fluoxetina 10mg/dia. 
(D) Venlafaxina 150mg/dia. 
(E) Citalopram 20mg/dia. 
 
19) Dentro do escopo das dependências 
químicas, o limite superior para detecção de 
drogas na urina é: 
 
(A) Anfetamina 10 dias. 
(B) Álcool 12 horas. 
(C) Opióides 05 dias. 
(D) Benzodiazepínico 2 semanas. 
(E) Cannabis 01 semana. 
 
20) Sobre os critérios diagnósticos para a 
hipocondria de acordo com o DSM-IV-TR e 
correto afirmar: 
 
(A) A duração do distúrbio é de pelo menos 06 
meses. 
(B) Não apresentam temores ou preocupação 
com sintomas somáticos. 
(C) Não possuem alterações visualizáveis. 
(D) Prejuízo ao funcionamento social ou 
ocupacional não se fazem presentes. 
(E) A percepção sobre a doença e clara para o 
individuo acometido. 
 
21) Os Transtornos de Personalidade são 
divididos em CLUSTER, apresentados em: 
 
(A) CLUSTER B, transtorno da personalidade 
esquizoide. 
(B) CLUSTER A, transtorno da personalidade 
paranoide. 
(C) CLUSTER C, transtorno da personalidade 
narcisista. 
(D) CLUSTER B, transtorno da personalidade 
paraesquizóide. 
(E) CLUSTER B, transtorno da personalidade 
esquiva. 
 
22) Sobre o uso da Tiamina no tratamento da 
Abstinência alcoólica, assinale a resposta 
incorreta: 
 
(A) Não diminui convulsões. 
(B) Não diminui delirium. 
(C) Usa-se para prevenção de Wernicke-
Korsakoff. 
(D) A dose é 100mg 03 vezes/dia, IM. 
(E) Administrá-la logo após a glicose. 
 

23) O tratamento para intoxicação por 
Antipsicóticos ativos pode ser executada com 
as seguintes condutas, exceto: 
 
(A) Carvão ativado. 
(B) Soro fisiológico. 
(C) Fisostigmina na síndrome anticolinérgica. 
(D) Diazepam nas convulsões. 
(E) Flumazenil. 
 
24) A tríade como, pupilas em ponta de alfinete 
e depressão respiratória é altamente sugestiva 
de overdose por: 
 
(A) Ecstasy. 
(B) Opioides. 
(C) Benzodiazepínicos. 
(D) Narguile. 
(E) Etanol. 
 
25) A clozapina (antipsicótico de segunda 
geração) utilizado no tratamento de 
Esquizofrenia, pode apresentar os seguintes 
efeitos colaterais, exceto: 
 
(A) Perda de peso. 
(B) Sialorreia. 
(C) Constipação em até 14% dos pacientes. 
(D) Sonolência. 
(E) Taquicardia. 
 
26) As doses terapêuticas corretas no 
tratamento do Transtorno Depressivo Maior são: 
 
(A) Sertralina 20 a 40 mg/dia. 
(B) Fluoxetina 10 mg/dia. 
(C) Nortriptilina 30 a 40 mg/dia. 
(D) Duloxetina 20 a 50 mg/dia. 
(E) Paroxetina 20 a 60 mg/dia. 
 
27) Sobre a epidemiologia do Transtorno 
Obsessivo Compulsivo é correto afirmar: 
 
(A) É o quarto diagnóstico psiquiátrico mais 
comum. 
(B) Ocorre mais precocemente em mulheres 
com 16,2 anos comparados aos homens. 
(C) A prevalência é de 8 a 11% durante a vida. 
(D) Ocorre geralmente na infância. 
(E) Vigésima maior causa de incapacidade por 
anos vividos. 
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28) Os medicamentos de primeira escolha para 
tratamento de Transtorno do Estresse Pós-
traumático são: 
 
(A) Benzodiazepínicos. 
(B) Inibidores seletivos da receptação de 
serotonina. 
(C) Antipsicóticos. 
(D) Ansiolíticos. 
(E) Anticonvulsivantes. 
 
29) Os ataques de pânico podem ser 
classificados, de acordo com a maneira que 
ocorrem. Assinale a resposta incorreta: 
 
(A) Ligados a situações (evocados). 
(B) Predispostos por uma situação. 
(C) Sempre associado a condições médicas 
patológicas prévias. 
(D) Eventos inesperados. 
(E) Eventos gerados por uma situação. 
 
30) Medicamento Tricíclico/tetracíclico no 
Tratamento do Transtorno Depressivo, exceto: 
 
(A) Imipramina. 
(B) Amitriptilina. 
(C) Maprotilina. 
(D) Clomipramina. 
(E) Sertralina. 
 


