
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas 

respostas; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
Vista Cansada 
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Otto Lara Resende 

 

 Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez. 

Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escrito quem disse. Essa idéia de olhar pela última 

vez tem algo de deprimente. Olha de despedida, de quem não crê que a vida continua, não admira que o 

Hemingway tenha acabado como acabou. Fugiu enquanto pôde do ____________ que o roía – e daquele tiro 

brutal. 

 Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo de 

ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente ________ o olhar. Vê não-vendo. Experimente ver pela primeira vez o 

que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mão não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta 

_______________. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. 

 Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu 

caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo 

hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom-dia e às vezes 

lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. 

 Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima idéia. Em 32 anos, nunca o viu. 

Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estive uma girafa, cumprindo o rito, pode 

ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre 

o que ver. Gente, coisas, bicho. E vemos? Não, não vemos. 

 Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz 

de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu 

a própria mulher, isso existe às pampas. Nossos olhos são opacos, se gastam no dia-a-dia. É por aí que se instala 

no coração o monstro da indiferença. 

 

Jornal Folha de S. Paulo, 23 fev. 1992. 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) dezespero – banalisa – curiozidadi. 
b) dizespero – banaliza – curiozidade. 
c) desespero – banaliza – curiosidade. 
d) dizespero – banalisa – curiosidadi. 
 
02 - Analise as afirmações quanto à acentuação gráfica e assinale a alternativa incorreta: 
a) As paroxítonas “prédio”, “escritório” e “ausência” são acentuadas porque são  terminadas em ditongo. 
b) As palavras “roía”, “idéia” e “aí “obedecem à mesma regra de acentuação. 
c) As palavras “última”, “hábito” e “espetáculo” são acentuadas porque são proparoxítonas. 
d) Os monossílabos tônicos “lá”, e “só” são acentuados porque terminam em a, e o. 
 
03 - Analise as afirmações: 
I – Notado tem como sinônimo – reparado, conhecido. 
II – Cumprimento e Comprimento são palavras parônimas. 
III – Em “Tem olhos atentos e límpidos” e “Nossos olhos são opacos...” (5º parágrafo) os termos sublinhados são 
antônimos. 
Assinale a alternativa em que as afirmações estejam corretas: 
a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) I, II e III. 
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04 - Em “– Mas há sempre o que ver...”  (4º parágrafo) O termo sublinhado é um fator de coesão que determina 
uma relação de sentido de: 
a) oposição. 
b) explicação. 
c) adição. 
d) causa. 
 
05 - Analise as afirmativas quanto ao gênero dos substantivos e assinale a incorreta: 
a) Os substantivos “criança” e “gente” são sobrecomuns – um só gênero para masculino e feminino. 
b) O substantivo “poeta” é comum de dois gêneros – o poeta = a poeta. 
c) “Girafa” é um substantivo epiceno. Girafa macho – girafa fêmea. 
d) Os substantivos “pai” e “marido” formam o feminino com radical diferente do masculino – mãe / esposa. 
 
06 - Atente para as afirmações: 
I – O autor do texto compartilha com a opinião de Hemingway sobre a maneira de olhar as coisas. 
II – Para o autor o poeta tem um modo todo peculiar de ver o mundo. Consegue captar muita coisa da vida 
rotineira que passa despercebida para a grande maioria das pessoas. 
III – Segundo o autor é difícil ver as coisas que estão ao nosso redor como se fosse pela primeira vez porque no 
campo visual nossa rotina não existe. 
Assinale a alternativa em que as afirmações relacionadas ao texto estão corretas: 
a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) I, II e III. 
 
07 - Um fio foi esticado do topo de um prédio até a base de outro, conforme indica a figura abaixo. O valor mais 
próximo da medida do comprimento do fio é de: 

 
a) 34,5 cm 
b) 35,05 cm 
c) 36,05 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Um senhor tem um terreno retangular cujo perímetro é de 104 m. Se diminuirmos do comprimento o triplo 
da largura sobraram 4 m. Quais são as dimensões do terreno que ele tem? 
a) 12 m e 40 m 
b) 18 m e 34 m 
c) 16 m e 36 m 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Determine dois números inteiros negativos que sejam consecutivos e cuja soma dos quadrados seja 365. 
a) -13 e -14 
b) -15 e 16 
c) -17 e -18 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - No triângulo abaixo estão indicadas as medidas de um ângulo e de um cateto. Utilizando a relação tangente, 
calcule o valor de x. 

 
a) 1,5 
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b) 3 
c) 4,5 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - O atual Presidente da Assembléia Legislativa do Paraná é: 
a) Hermas Brandão 
b) Nelson Justus 
c) Nelson Garcia 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
12 - São símbolos do Município de Arapongas: 
a) Bandeira do Município, Brasão do Município e Hino Municipal 
b) Bandeira do Município, Hino Estadual e Brasão do Município 
c) Brasão do Município, Bandeira do Município e Escudo do Município 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
13 - O descobrimento do Brasil foi fruto da investida de povos vindo de qual País? 
a) Espanha 
b) Alemanha 
c) Itália 
d) Nenhuma das alternativas anteriores  
 
14 - As cores da Bandeira do Município de Arapongas são: 
a) azul, amarela e com pombinhas brancas 
b) verde, amarela e com pombinhas brancas 
c) marrom, amarela e com pombinhas brancas 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
15 - Quanto a caxumba é correto afirmar, exceto: 
a) É uma infecção virótica aguda, transmissível. 
b) Característica mais típica é o intumescimento de uma ou ambas as glândulas parótidas. 
c) O vírus da caxumba, paramixovirus, é pleomórfico, existindo apenas um tipo antigênico de vírus da caxumba. 
d) O comprometimento de outras glândulas salivares, das meninges, pancrêas e gônodas é extremamente incomum. 
 
16 - Assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo: 
I - Com a introdução da vacina para caxumba em 1967, a incidência clínica declinou significativamente. 
II - O vírus da caxumba é transmitido por núcleos de gotículas, saliva e fomites. O período de incubação 
geralmente varia de 14 a 18 dias, com extremos de 7 e 23 dias. 
III - O diagnóstico laboratorial pode ser realizado com o isolamento do vírus. 
a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Somente a afirmativa III está correta. 
d) As três afirmativas estão corretas. 
 
17 - Referente ao “Câncer de mama” é correto afirmar: 
a) Representa uma proliferação malígna das células epitelias que revestem os ductos ou lóbulos da mama. 
b) O câncer de mama é o mais comum em mulheres e também muito comum em homens. 
c) É uma doença dependente de hormônio, mas em mulheres sem ovários funcionais que nunca receberam reposição 
estrogênica comumente desenvolvem este tipo de câncer. 
d) Mesmo em estadiamentos mais avançados deve-se sugerir a mastectomia radical, uma vez que somente utilizando-se 
desta técnica pode-se obter uma sobrevida maior de 10 anos. 
 
18 - Quanto à “Sífilis” é correto afirmar: 
a) É uma infecção sistêmica crônica causada pelo treponema palidum. 
b) Caracteriza-se por período de doença ativa e interrompido por episódios de latência. Incubação média de 1 semana 
com lesões mucocutâneas generalizadas e linfadenopatia generalizada no estágio primário. 
c) No estágio secundário apresenta lesão localizada associado a linfadenopatia regional. 
d) O tratamento da sífilis primária utiliza-se de penicilina G procaína aquosa. 
 
19 - Está correto afirmar sobre a tuberculose, exceto: 
a) Causado pelo Mycobacterium tuberculosis. 
b) Em geral acomete os pulmões, embora em até um terço dos casos outros órgãos sejam comprometidos. 
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c) Tratado de maneira adequada praticamente todos os casos de tuberculose causadas por cepas sensíveis a fármacos são 
curávei. 
d) Além do modo de transmissão por partículas não há outras vias de transmissão dos bacilos. 
 
20 - Analise e assinale a alternativa correta: 
Originam-se dos melanócitos, células pigmentadas, presentes normalmente na epiderme, e algumas vezes na 
derme. Tumor que pode afetar adultos de todas as idades, mesmos indivíduos jovens: 
a) Nevo congênito. 
b) Carcinoma basocelular. 
c) Melanoma. 
d) Carcinoma epidermóide. 
 
21 - Analise e assinale a alternativa correta: 
Paciente com disúria, polaciúria, urgência e dor supra-pubiana, urina frequentemente se torna turva e fétida: 
a) Cistite. 
b) Pielonefrite aguda. 
c) Prostatite. 
d) Epididimite. 
 
22 - Assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo: 
I - A cólera é uma doença diarréica aguda que é capaz de questão de horas de resultar em profunda desidratação 
de avanço rápido e morte. 
II - A ingestão de água contaminada por fezes humana é o meio mais incomum de transmissão. 
III - O habitat natural do vibrio cholerae é a água doce. 
a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Somente a afirmativa III está correta. 
d) As três afirmativas estão corretas. 
   
23 - Sobre a Diabetes méllitus é incorreto afirmar: 
a) É resultado da ausência absoluta ou relativa de insulina. 
b) A insulina regula os aspectos-chave do metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. 
c) Está associada à baixa incidência de doença cardiovascular. 
d) Está associado à aterogênese acelerada. 
 
24 - De acordo com a Hipovitaminose e a Hipervitaminose está correto relacionar abaixo a carência ou excesso 
com sua patologia: 
a) Tiamina - Beribéri 
b) Ácido ascórbico - Pelagra 
c) Piridoxina - Escorbuto 
d) Vitamina C - Carotenemia 
 
25 - No Tromboembolismo Pulmonar ocorrido no idoso pode-se ter como efeito: assinale a alternativa incorreta: 
a) Aumento da resistência vascular pulmonar por obstrução vascular ou agentes neuro-humorais, inclusive serotomia. 
b) Comprometimento da troca gasosa devido ao aumento do espaço morto alveolar pela obstrução vascular e a 
hipoxemia pela hipoventilação alveolar no pulmão não obstruído. 
c) Hiperventilação alveolar por estimulação reflexa de receptores irritantes. 
d) Aumento da complacencia pulmonar por edema pulmonar, hemorragia pulmonar e formação de surfactante. 
 
26 - É correto afirmar sobre A Síndrome de Sjögren, exceto: 
a) É uma doença auto-imune crônica, lentamente progressiva, que se caracteriza por infiltração linfocítica das glândulas 
exócrinas. 
b) A maioria dos pacientes com a síndrome tem sintomas relacionados com a diminuição da função das flandula 
lacrimais e salivares. 
c) É uma doença praticamente incurável. 
d) Deve-se utilizar antibioticoterapia. 
 
27 - Quanto a Espondilite Ancilosante é incorreto afirmar: 
a) É um distúrbio inflamatório de etiologia desconhecida. 
b) Principalmente o esqueleto axial. 
c) Não acomete outras articulações. 
d) Não existe tratamento definitivo. 
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28 - Doença que acomete principalmente mulheres jovens e moças adolescentes. É uma doença inflamatória e 
estenótica das artérias médias e grandes que se caracteriza por forte predileção pelo arco aórtico e seus ramos. 
Também conhecida como síndrome do arco aórtico: Assinale a correta: 
a) Aterosclerose 
b) Menopausa 
c) Arterite de Takayasu 
d) Púrpura de Henoch-Schönlein 
 
29 - Quanto as causas de Hipotireiodismo podemos relacionar, exceto: 
a) Origem na própria tireóide – Tireoprivo – Defeito congênito do desenvolvimento. 
b) Origem na supratireóide (trofoprivas) – hipofisário – deficiência isolade de TSH. 
c) Origem Autolimitada – após suspensão da terapia supressora da tireóide. 
d) Origem na própria tireóide – tireoprivo – neoplasias. 
 
30 - Quanto a Doença de Graves é incorreto afirmar: 
a) É um distúrbio relativamente raro, ocorrendo somente em adultos, embora seja relativamente comum na 1ª e 2ª 
décadas de vida. 
b) É mais freqüente no sexo feminino. 
c) Os fatores genéticos desempenham um papel importante. 
d) Ocorrem hipertrofia e hiperplasia parenquimatosa, caracterizadas por aumento da altura do epitélio e redundância da 
parede folicular, dando origem a invaginações papilares, com evidências citológicas de hiperatividade. 
 





