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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 - Referente as Queimaduras é  INCORRETO relacionar:  
a) O socorrista não pode jogar água em todos os tipos de vítimas. Se o agente causador for a soda cáustica, por exemplo, 
que reage com água, o socorrista agravará o estado da lesão. 
b) Cobrir toda extensão da queimadura, independente do grau, com pasta de dente. 
c) Não jogar clara de ovo, pó de café, açúcar, etc, mas sim, encaminhar para socorro especializado, caso não tenha 
noção de SBV (suporte básico de vida). 
d) O socorrista sempre deve, antes de tudo, retirar a vítima do contato direto com o agente causador.  

 
14 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente Aspiração de Corpo Estranho: 
1 - A aspiração de corpo estranho para a árvore tráqueo-brônquica no adulto não é tão frequente como na 
criançca e tem um espectro clínico variável. 
2 - A manobra de Heimlich consiste em compressões abaixo das costelas, com sentido para cima, abraçando a 
criança por trás, até que o CE seja deslocado da via aérea para a boca e expelido. 
3 - Quando o diagnóstico precoce não é realizado, causa complicações pulmonares e alta taxa de mortalidade. 
a) Somente a afirmativa 1 está correta. 
b) Somente a afirmativa 2 está correta. 
c) Somente a afirmativa 3 está correta. 
d) As três afirmativas estão corretas. 
 
15 - Pode-se afirmar sobre a Insuficiência Cardíaca Congestiva. Assinale a alternativa INCORRETA:  
a) Insuficiência cardíaca ventricular esquerda: quando o ventrículo esquerdo não consegue bombear sangue suficiente, o 
sangue reflui para os pulmões (atrás do ventrículo esquerdo), causando edema pulmonar. 
b) A ICC ocorre quando o fluxo do sangue saindo do coração reduz, ou então quando os fluidos se acumulam atrás do 
ventrículo que falha, ou ambos. 
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c) Insuficiência cardíaca ventricular direita: o ventrículo direito não pode bombear sangue suficiente para o corpo. 
sendo assim, os fluidos recuam para as veias e capilares (a montante do ventrículo direito). 
d) Insuficiência cardíaca retrógrada: a falha ocorre no retorno venoso do sangue ao coração com edema pulmonar ou 
sistêmico. 
 
16 - Pode-se afirmar sobre a colecistite. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) É a presença de cálculos na vesícula biliar (colelitíase) ou nos ductos biliares (coledocolitíase). 
b) O colesterol, o principal componente na maioria dos cálculos biliares, é muito pouco solúvel em água, e o colesterol 
biliar é solubilizado em micelas de sais biliares e vesículas de fosfolipídios. 
c) Imobilidade dolorosa da respiração durante a inspiração profunda é o sinal de blumberg. 
d) A Ultrassonografia é o método de escolha para a avaliação de possíveis cálculos de vesícula biliar. 

 
17 - Pode-se relacionar sobre a Síndrome de Má Absorção. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Redução na captação e transporte de nutrientes adequadamente digeridos (incluindo vitaminas e oligoelementos ) 
pela mucosa intestina. 
b) História de Bulimia. 
c) Doença celíaca. 
d) História ou evidência de colestase crônica. 

 
18 - Analise e assinale a alternativa correta:  
Condição caracterizada pela inflamação do órgão acometido, tratamento através da laparotomia ou laparoscopia 
e apresenta dor durante uma descompressão súbita da parede abdominal quando presente na fossa ilíaca direita 
podem ser relacionados a: 
a) Obesidade. 
b) Gravidez. 
c) Mioma. 
d) Apendicite.  

 
19 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente Síndrome Nefrótica: 
I - Causada por distúrbios que resultam em algum tipo de dano ao glomérulos do rim, levando à excreção 
anormal de proteína na urina. 
II - Podem ser causas na síndrome nefrótica primária: Nefrose lipídica, glomerulopatia membranosa, 
glomerulosclerose focal e difusa, glomerulopatia mesangiocapilar, glomerulopatia mesangial, glomerulopatia 
proliferativa endocapilar, outras lesões esclerosantes crônicas, outras lesões proliferativas. 
III - Pode ter causas Mecânicas ou Circulatórias: Pericardite constritiva, trombose de veia renal, insuficiência 
cardíaca. 
a) Somente a afirmativa I está incorreta. 
b) Somente a afirmativa II está incorreta. 
c) Somente a afirmativa III está incorreta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
20 - Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA referente a Pneumonites intersticiais:  
a) Doenças inflamatórias cujo substrato é o interstício pulmonar. 
b) Desencadeadas pela ativação de mecanismos imunológicos humorais e/ou tissulares. 
c) Há vários tipos de doenças pulmonares que se manifestam desta forma, alguns mais comuns, outros mais raros. 
d) Trata-se sempre com antibioticoterapia. 
 
21 - Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA referente as Convulsões : 
a) Droga de escolha na convulsão traumática – diazepan. 
b) Hipocalcemia é um fator importante contribuinte para a epilepsia, e estudos anteriores mostraram que o etanol 
diminui o cálcio plasmático. 
c) A Síndrome de Lennox-Gastaut (SLG) é uma forma de epilepsia generalizada, ocorrendo principalmente na infância. 
d) Crises convulsivas se caracterizam por contrações generalizadas, bilaterais e simétricas da musculatura da cabeça, 
tronco e extremidades. 

 
22 - Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA referente ao tétano: 
a) Ocorre em uma única forma: generalizado. 
b) Causado por um bacilo anaeróbico gram positivo móvel, Clostridium tetani. 
c) Acomete pessoas geralmente não imunizadas. 
d) O diagnóstico baseia-se inteiramente nos achados clínicos. 

 
23 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente a Hiperplasia Adrenal 
Congênita: 
I - É um distúrbio enzimático das supra-renais. 
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II - É resultante da deficiência de uma das diversas enzimas necessárias para a biossíntese dos esteróides 
adrenais a partir do colesterol. 
III - Deficiência da enzima 21-hidroxilase é responsável pela grande maioria dos casos.  
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. 

 
24 - Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA referente a Imunização:  
a) É um conjunto de métodos terapêuticos destinados a conferir ao organismo um estado de resistência, ou seja, de 
imunidade, contra determinadas enfermidades infecciosas. 
b) É uma das estratégias de prevenção mais significativas. 
c) Pode-se imunizar-se basicamente para todos os tipos de doenças infecto-contagiosa. 
d) A imunização não está isenta de riscos. 

 
25 - Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA referente a Desidratação:  
a) A causa mais comum de desidratação é a diarréia. 
b) Desidratação leve – quando o único sintoma é a anúria. 
c) Desidratação mediana – Pele seca e inflexível, taquicardia, diminuição do peso, aumento da temperatura corporal. 
d) Desidratação grave – Além dos sintomas acima citados, queda da pressão arterial, sensação de perda de consciência 
eminente, estupor, hipertermia, convulsões, choque e até a morte. 

 
26 - Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA referente as Urgências e Emergências: 
a) Emergência é a circunstância que exige uma cirurgia ou intervenção médica de imediato. 
b) Luxações, torções, fraturas (dependendo da gravidade), dengue são emergenciais. 
c) As Urgências necessitam de tratamento médico e muitas vezes de cirurgia, contudo, possuem um caráter menos 
imediatista. 
d) Hemorragias, parada respiratória e parada cardíaca são emergências. 
 
27 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente aos itens necessários a realização 
das ações de atenção básica nos municípios e no Distrito Federal: 
I - UBS somente com saúde da família que, de acordo com o desenvolvimento de SUS ações disponibilizem: 
equipe profissional composto por médica(o) e enfermeira(o). 
II - UBS somente com saúde da família que, de acordo com o desenvolvimento de SUS ações disponibilizem: 
consultório médico e consultório de enfermagem, recepção, cozinha, sala de vacina, sala de curativos para os 
profissionais da atenção básica.  
III - UBS somente com saúde da família, inscritas no cadastro nacional de estabelecimentos de saúde do 
ministério da saúde, de acordo com as normas sanitária exigentes. 
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 incorretas. 
 
28 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente aos itens necessários à 
implantação das Equipes de Saúde da Família:  
I - Equipe composta por no mínimo, médico e enfermeiro. 
II - Número suficiente para cobrir 50 % da população cadastrada, com um máximo de 250 pessoas por ACS e de 
12 ACS por equipe de Saúde da Família. 
III - Existência de equipe multiprofissional, responsável por, no máximo, 10.000 habitantes, sendo recomendada 
de 800 habitantes, com jornada de trabalho de 20 horas semanais para todos os seus integrantes. 
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 incorretas. 

 
29 - Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente a PORTARIA Nº 648, de 28 de 
Março de 2006 : 
a) Estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização da média complexidade para o programa técnico de 
higiene bucal. 
b) Desabilita permanentemente a Política Nacional de Atenção Básica. 
c) Estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização da Média e Alta Complexidade para o Programa 
Agente Comunitário de Saúde. 
d) Estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica para o programa agente comunitário 
de saúde (PACS). 
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30 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente as prioridades do Pacto em 
Defesa do SUS:  
I - Estabelecer a listagem de medicamentos que o usuário do SUS tem direito. 
II - Implementar um projeto permanente de mobilização social com várias finalidades: Por exemplo : Garantir , 
no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde. 
III - Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos funcionários do SUS. 
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 incorretas. 
 





