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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Rio de Janeiro 

 
___________ o bailado do povo nas ruas, 
Dançando quadrilhas para lá e pra cá! 
Um silêncio de morte invade o mundo! 

---- Que é que há? 
---- Será Tenório? 
---- Será bomba atômica? 

Grupos agoniados se ajuntam pelas calçadas 
às portas dos cafés. 
____________, porém, 

Como se o País tivesse saído 
da beira do abismo, 
mil bocas de alto-falantes 
___________ alucinadas pela amplidão 
---- Gôôô....ol!!! 

  (Ascenso Ferreira) 
 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) cessou // derepente // esclamou. 
b) sessou // derepente // exclamam. 
c) cessou // de repente // exclamam. 
d) sessou // de repente // esclamam. 
 
02 - Analise as afirmativas quanto à acentuação gráfica e assinale a alternativa cuja afirmativa esteja incorreta: 
a) As paroxítonas “Tenório”, e “silêncio”, são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) A palavra “atômica” é uma proparoxítona, assim como “revólver” e “portátil”.   
c) As palavras “saído e “país” obedecem à mesma regra de acentuação. 
d) Os monossílabos “lá” e “cá” são acentuadas porque são tônicos terminados em “a”.  
 
03 - Analise as afirmativas e assinale a alternativa cuja afirmativa esteja incorreta: 
a) A separação silábica de a-go-ni-a-do está correta. 
b) O plural de “amplidão” é “amplidões”, assim como o de “cidadão” e “capitão”. 
c) A palavra “alucinadas” tem como sinônimo “arrebatada”. 
d) O travessão foi usado no texto para indicar que alguém está falando (discurso direto). 
 
04 - O silêncio de morte de que fala o autor é de: 
a) expectativas. 
b) consternação. 
c) terror. 
d) tristeza. 
 
05 - O texto mostra que o brasileiro, representado pelo carioca: 
a) dá grande atenção aos fatos graves que dizem respeito à nação. 
b) vive preocupado com a situação angustiante por que passa o País. 
c) pára de trabalhar para ouvir uma notícia importante relacionada com o progresso do Brasil. 
d) tem um grau de interesse pelo futebol que, freqüentemente, supera sua atenção a qualquer outro fato importante do 
País. 
 
06 - Num triângulo retângulo as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem, respectivamente x cm e (x+2) 

cm. Calcule a medida da hipotenusa sabendo que a altura a ela relativa mede 3 cm: 

a) 2 3 cm 
b) 1 cm 
c) 4 cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
07 - O produto de um número por sua quarta parte é igual a 9. Qual é esse número? 
a) -4 ou 6 
b) -6 ou 6 
c) 36 ou 0 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
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08 - A empresa de transporte JP cobra R$ 160,00 para levar 300 Kg de encomenda a cidade “A” que fica a 100 
Km de distância da sede da empresa JP. Quanto ficará o transporte de 1600 Kg de encomenda a cidade “B” cuja 
distância é o triplo da distância anterior? 
a) R$ 956,00 
b) R$ 899,00 
c) R$ 760,00 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 

09 - Qual é a área de um quadrado cuja diagonal mede 50 2 cm? 
a) 1000 cm2 
b) 2000 cm2 
c) 2500 cm2 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Calcular o juro simples que o capital de R$ 7.500,00 rende aplicado a 30% ao ano durante 04 meses? 
a) R$ 750,00 
b) R$ 246,50 
c) R$ 247,72 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) Ponta Grossa fica localizada no Estado do Paraná, no 3º planalto, na região dos Campos Gerais. 
b) Em Ponta Grossa há duas instituições de ensino superior: a UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa e 
UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
c) Ponta Grossa fica a aproximadamente 130 km da capital do Estado do Paraná - Curitiba. 
d) O início do desenvolvimento comercial de Ponta Grossa aconteceu graças a chegada da estrada de ferro. 
 
12 - Analise as afirmativas abaixo: 
I - Ponta Grossa está entre as cinco cidades mais populosas do Paraná. 
II - A história do Paraná pode ser contada através dos vários ciclos pelos quais passou o ouro, madeira, erva 
mate e café. 
III - O Programa Paranaense que alfabetiza adolescentes e adultos fora da faixa etária escolar chama-se Paraná 
Alfabetizado. 
IV - PIB – é o mesmo que Produto Interno Brasileiro. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I, II e III estão corretas. 
b) apenas I, III, IV estão corretas. 
c) apenas II, III e IV estão corretas. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
13 - Segundo orientações do Ministério da Saúde é considerado critério para a introdução de terapia 
antiretroviral em pacientes HIV+ ,além da contagem de CD4: 
a) Presença de paracoccidioidomicose. 
b) Presença de tuberculose pulmonar. 
c) Elevado risco cardiovascular. 
d) Idade superior a 40 anos mais vida sexual ativa. 
 
14 - Paciente masculino 28 anos, deu entrada no PS com quadro de febre (38,5) mais dor lombar, dor 
abdominal,cefaléia,dispnéia e taquicardia.Cerca de 10 horas depois  evoluiu com edema pulmonar.Com base no 
quadro clínico acima quais patologias de etiologia viral podem ser suspeitadas: 
a) Influenza H1N1, dengue e hantavirose. 
b) Influenza sazonal, pavovirus B19 e norovirus. 
c) Influenza H1N1, rotavirus e norovius. 
d) Epstein Baar, norovirus e Parvovirus B19. 
 
15 - O primeiro antiretroviral liberado comercialmente para o tratamento de pacientes para o tratamento de 
pacientes com AIDS foi: 
a) Zidovudina. 
b) Lamivudina. 
c) Nevirapina. 
d) Didanosina. 
 
16 - São sinais de alarme de Dengue em um paciente dislipidêmico: 
a) Tosse mais hemoconcentração. 
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b) Dor abdominal mais vômitos persistentes. 
c) Elevação da pressão arterial mais alteração da glicemia. 
d) Dispnéia mais artralgia. 
 
17 - Em um adulto a prova do laço é considerada positiva se a contagem de plaquetas foi igual ou maior que: 
a) 20 
b) 10 
c) 20  
d) 5 
 
18 - Em um paciente com quadro suspeito de dengue, hemograma normal e prova do laço positiva e ausência de 
sinais de alarme, qual a conduta indicada: 
a) hidratação via endovenosa no OS. 
b) hidratação via endovenosa mais hemograma seriado de 4 horas por 24hs. 
c) hidratação oral mais antitérmicos e analgésicos via oral. 
d) hidratação via endovenosa mais sedativos. 
 
19 - Dos Grupos populacionais citados abaixo qual não é considerado alvo para atuação de políticas de 
tratamento e prevenção de tuberculose: 
a) Portadores do vírus da AIDS. 
b) População carcerária. 
c) População indígena. 
d) Receptores de medula óssea. 
 
20 - Dos grupos de antiretrovirais abaixo qual de ser evitado em pacientes que estão em uso de esquema de 
tratamento para a tuberculose pulmonar: 
a) Inibidores de protease 
b) Inibidores da Fusão 
c) ITRNN 
d) ITRN 
 
21 - Sobre a quimioprofilaxia para malária em viajantes dentro do território nacional é correto afirmar: 
a) Se faz necessário devido aos altos índices de malária por Plasmodium vivax no Brasil. 
b) Se faz obrigatoriamente para qualquer pessoa em viajem para os estados da Amazônia Legal. 
c) Apenas se faz necessário para os viajantes que destinar-se-ão ao extremo oeste do estado do Amazonas devido a alta 
prevalência de malária por Plasmodium  malarie. 

d) Não é indicada de rotina no Brasil, pois predominam os casos de malária por Plasmodium vivax. 

 
22 - O resultado da análise do liquor céfalo-raquidiano de um paciente proveniente da comunidade com um 
quadro de cefaléia mais rigidez de nuca e febre de 38 graus foi o seguinte: 
280 leucócitos, 88%de neutrófilos,12% de linfócitos,35mg/dl de glicose e  200 de proteínas  e na microscopia pelo 
Gran o resultado foi Cocos Gran+ aos pares, sendo assim um antibiótico possível para se iniciar o tratamento é: 
a) Sulfametoxasol+ trimetopim. 
b) Cloranfenicol. 
c) Ceftriaxona. 
d) Piperacilina+ Tazobactam. 
 
23 - Dos antibióticos abaixo qual não possui atividade teórica contra Pseudomonas: 
a) Ciprofloxacino. 
b) Ertapenem. 
c) Polimixina B. 
d) Ceftazidima. 
 
24 - Para um paciente branco de 28 anos, não obeso Hbeag +, não cirrótico virgem de tratamento, no seguimento 
ambulatorial é recomendado: 
a) Biópsia hepática anual. 
b) Genotipagem no início do acompanhamento mais carga viral a cada seis meses. 
c) Realizar obrigatoriamente carga viral no início do tratamento. 
d) Se ALT for normal a biópsia hepática é facultativa. 
 
25 - Se o paciente da questão anterior apresentar elevação de ALT, segundo o protocolo clinico para o 
tratamento de hepatites é correto afirmar que: 
a) Deve-se iniciar o tratamento com interferom alfa assim que possível. 
b) Deve-se solicitar biópsia hepática pra planejar o tratamento. 
c) Deve-se solicitar carga viral antes do início do tratamento. 
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d) Deve-se tratar o paciente com interferom alfa por 12 semanas podendo estender o tratamento por quinze de acordo 
com critérios clínicos. 
 
26 - Na malária por Plasmodium vivax a seguinte droga tem ação anti-hipnozoíta: 
a) Primaquina. 
b) Cloroquina. 
c) Doxiciclina. 
d) Quinina. 
 
27 - A principal patologia causadora de hipertensão intracraniana de etiologia infecciosa em pacientes com 
AIDS: 
a) Neurocriptococose. 
b) Neurotoxoplasmose. 
c) Encefalite herpética. 
d) Citomegalvirus. 
 
28 - Para o diagnóstico de dengue além do quadro clinico quais exames complementares abaixo são mais 
comumente utilizados: 
a) PCR apenas. 
b) Prova do Laço, hemograma completo e PCR. 
c) Prova do Laço, hemograma completo e sorologia. 
d) Hemograma completo seriado, PCR e sorologia. 
 
29 - É doença de notificação compulsória: 
a) Paracocidioidomicose. 
b) Cosakie vírus. 
c) Parvovirus B19. 
d) Malária. 
 
30 - Para um paciente com história vacinal desconhecida em caso de ferimento com alto risco de tétano está 
indicado o seguinte esquema: 
a) Vacina mais soro. 
b) Soro apenas. 
c) Vacina apenas. 
d) Soro mais vacina mais limpeza e desbridamento quando indicado. 
 





