Edital 001/2009 – DATA DA PROVA: 24/01/2010

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.

Nome (em letra de forma)

Identificação do candidato
Nº da inscrição

Boa Prova!
Acabou acontecendo: a televisão ficou igual no mundo inteiro. (...) Para tédio do telespectador itinerante,
as imagens são sempre as mesmas, numa indiferenciação irritante, totalitária. Os canais são muitos, mas variam
muito pouco de um continente para outro. É triste. Para quem gostava de fazer descobertas na televisão de
outros países, a diversão está chegando ao fim.
Mesmo as emissoras locais, aquelas que ainda teimavam em oferecer atrações com alguma
autenticidade, parecem obrigadas a se adaptar. Os programas excêntricos, mais atípicos, vão minguando. Quase
sempre são considerados politicamente incorretos e recebem pressão dos anunciantes para se enquadrar. Ou
para desaparecer. Assim, por motivos justos ou oportunistas, não importa, as discrepâncias entre as televisões do
mundo se atenuam dia a dia. Acanhado, intimidado, o nativo se disfarça de global. (...) É estranho, mas, no auge
da proliferação de canais, a TV acabou ficando mais previsível. Qualquer que seja a cidade em que se ligue o
televisor, lá estão as mesmas propagandas, os mesmos símbolos sexuais. Até os vilões são repetidos. (...)
Mesmo assim, alguns entusiastas proclamam que a televisão é a apoteose do multiculturalismo. Afinal,
argumentam, são dezenas e dezenas de opções (...). Os canais podem ser numerosos, mas são quase os mesmos
em todo lugar. Além disso, a cultura que os organiza não é múltipla, mas única: é a cultura do comércio
globalizado. (...) Mas o desejo universalizado de dizimar o diferente é daninho (...), pode varrer a diversidade
cultural.
Eugênio Bucci. Veja, 16 out. 1996.
01 - Atente para as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta:
a) A televisão perdeu sua autenticidade no mundo todo, pois a programação está voltada para a diversão.
b) A diversidade cultural é mostrada através da televisão, oferecendo ao telespectador uma gama de conhecimentos
sobre a cultura de lugares diferentes.
c) A programação televisiva acabou se igualando por interesses políticos e econômicos.
d) As diferenças entre a programação da TV brasileira e a estrangeira são cada vez maiores.
02 - Assinale a alternativa que não se coaduna com as idéias do autor:
a) A televisão pode varrer a diversidade cultural.
b) As discrepâncias entre as televisões do mundo se atenuam dia-a-dia.
c) A TV acabou ficando mais previsível.
d) A televisão é a apoteose do multiculturalismo.
03 - Substituindo por pronome pessoal oblíquo o complemento de:
- Recebem pressão dos anunciantes.
- Pode varrer a diversidade cultural.
- A diversão está chegando ao telespectador sem autenticidade.
Ocorre a substituição correta em:
a) recebem-na – pode varrê-la – está chegando lhe.
b) recebem-la – pode-lhe-varrer – está lhe chegando.
c) a recebem – lhe pode varrer – lhe-está-chegando.
d) recebem-na – pode-na-varrer – está chegando lhe.
04 - Analise as afirmações:
I – As palavras países, previsível, tédio são paroxítonas e não são acentuadas graficamente com base na mesma
regra.
II – As palavras desejo e apoteose escrevem-se com s, mas tem o som de z, assim como ileso e sacarose.
III – Forma-se o plural igual a vilões os substantivos – cidadão e guardião.
IV – Os sinônimos da palavra excêntrico são: extravagante, divinização e original.
Assinale a alternativa correta:
a) apenas I e II estão corretas.
b) apenas II e III estão corretas.
c) apenas III e IV estão corretas.
d) I – II – III e IV estão corretas.
05 - Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços:
________________ de nosso esforço, a programação ficou ________________ devido o _________________ de
anunciantes.
a) a pesar – paralisada – excesso.
b) apesar – paralisada – excesso.
c) apezar – paralizada – escesso.
d) a pezar – paralizada – escesso.
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06 - Assinale a alternativa que apresenta um erro de concordância verbal:
a) Se não houver bons programas, não haverá anunciantes.
b) Infelizmente, falta-lhe meios para manter a programação.
c) Faz muitos anos que não vejo um programa tão bom.
d) Existem, atualmente, ótimas condições de trabalho na TV.
07 - Três pessoas têm juntas 100 anos. Qual a idade de cada uma, sabendo-se que a do meio tem 10 anos a mais
que a mais nova, e que a mais velha tem o tanto que as outras duas?
a) 20; 30; 50
b) 30; 20; 50
c) 50; 30; 20
d) Nenhuma das alternativas anteriores
08 - O teorema de Pitágoras é usado para determinar medidas desconhecidas, quando nos referimos a triângulos
retângulos. Quais as medidas dos lados de um triângulo retângulo, se essas medidas são números inteiros e
consecutivos?
a) 5; 4; 3
b) 9; 12; 15
c) 3; 4; 5
d) Nenhuma das alternativas anteriores
09 - Sabendo que em todas as equações do segundo grau, quando o valor de seu descriminante for maior que
zero, elas apresentam duas raízes reais diferentes, sabendo que a equação ax2 – 4x – 16 = 0, tem uma das raízes
cujo valor é 4. O valor da outra raiz é:
a) 2
b) 3
c) -4
d) Nenhuma das alternativas anteriores
10 - Sabendo que para construir uma determinada garagem para guardar carros, quatro pedreiros demoram 72
horas. Se o responsável resolver trabalhar com um pedreiro a menos, em quanto tempo ficará pronta essa
garagem?
a) 90 horas
b) 96 horas
c) 100 horas
d) Nenhumas das alternativas anteriores
11 - Assinale a alternativa incorreta:
a) A brasileira Marta ganhou pela 4º vez o prêmio de melhor jogadora de Futebol do mundo, pela FIFA.
b) O piso salarial do Estado do Paraná é de R$ 605,52 à R$ 629,06 de acordo com a Lei 16099 de 1º. de Maio de
2009.
c) O CONAB anunciou que o Estado do Paraná será responsável por 50% da produção agrícola do país.
d) A população paranaense é conhecida como “Terra de Todas as Gentes”.
12 - Assinale a alternativa correta:
1 - O Paraná é o quinto estado mais rico do Brasil, está atrás de São Paulo, Rio de janeiro, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul.
2 - O clima do Paraná é predominante sub tropical.
3 - PAC – é o Programa de Aceleração do Crescimento.
4 - Região Sul é considerada a região com maior desigualdade social do país.
Estão corretas:
a) Apenas 1, 2, 3
b) Apenas 1, 2, 4
c) Apenas 2, 3, 4
d) Todas as alternativas estão corretas.
13 - Assinale a alternativa correta:
1 - O IDH do município de Leópolis é uma medida comparativa que engloba três dimensões riqueza, educação e
esperança média de vida.
2 - O nome da cidade de Leópolis é uma homenagem ao cidadão Leovigildo Barboza Ferraz.
3 – Leópolis, iniciou o seu povoamento, pela companhia agrícola melhoramentos.
4 - Leópolis tornou-se município em 1951.
Estão corretas:
a) Todas as afirmações acima estão corretas.
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b) Apenas 1, 2, 3
c) Apenas 1, 2, 4
d) Apenas 2, 3, 4
14 - Assinale a alternativa correta:
São limites de Leópolis:
Leste
Norte
a)
Santa Mariana
São Paulo
b)
Cornélio Procópio
Santa Mariana
c)
Santa Mariana
São Paulo
d)
Sertaneja
Cornélio Procópio

Sudoeste
Cornélio Procópio
São Paulo
Urai
São Paulo

Oeste
Sertaneja
Urai
Sertaneja
Santa Mariana

Sudeste
Urai
Sertaneja
Cornélio Procópio
Urai

15 - A comissão técnica nacional de biossegurança compete:
a) Capacitar profissionais de saúde para atuar na área de segurança do trabalho.
b) Relacionar-se com instituições voltadas para a engenharia genética e a biossegurança a nível nacional e internacional.
c) As alternativas “a” e “b” estão corretas.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
16 - Qual dos orgãos abaixo é responsável pela fiscalização da biossegurança:
a) IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente de Recursos Naturais)
b) ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
c) MAPA (Ministério Agricultura, Pecuária e Abastecimento)
d) Todas alternativas são verdadeiras
17 - Qual a doença abaixo não é de notificação compulsória:
a) doença de chagas
b) febre amarela
c) septicemia
d) meningite
18 - Em relação a vacina contra hepatite b, podemos afirmar:
a) filhos portadores por ocasião do parto devem ser vacinados e recebem imunoglobulinas para hepatite b.
b) a primeira dose é uma ampola de vírus inativado intramuscular, a segunda dose é após 30(trinta) dias e a terceira
dose após (06)seis meses.
c) é indicado para pessoas que vão iniciar hemodiálise.
d) todas alternativas são verdadeiras.
19 - Em relação a vacina contra febre amarela:
a) É de vírus vivo atenuado (cepa 17d).
b) Dose única com reforço a cada 10(dez) anos.
c) É contra indicada a indivíduos imunocomprometido.
d) Todas alternativas são verdadeiras.
20 - O sarampo é uma doença aguda, altamente contagiosa, caracterizada por febre, coriza, tosse, conjuntivite,
enantema, exantema simultâneos e pode-se afirmar:
a) Que o período de incubação é de 07(sete) dias.
b) Que o período de incubação é de 11(onze) dias.
c) Pode surgir sintomas oculares e fotofobia.
d) As alternativas “b” e “c” estão corretas.
21 - Em relação as doenças que podem serem transmitidas através de transfusão sanguínea, é correto afirmar
que:
a) HIV 1 e HIV 2/ malária /doença de chagas
b) hepatite a/b/c / malária/ conjuntivite
c) sifílis /doença enxerto x hospedeiro/ doença de chagas
d) citomegalovírus/meningite/orquite
22 - Mulher no 8º mês de gestação, é diagnosticado gonorréia como médico o que devemos fazer em relação a
antibiótico-terapia:
a) estolato de eritromicina 500mg 6/6hs, vo, por um período de 14 dias.
b) ceftmaxona 250mg intramuscular, uma vez, mais estearato de eritromicina 500mg 6/6hs vo, por um período de 7
dias.
c) penicilina benzatina 1.200.000 ui, 01 ampola. Intramuscular, dose única.
d) doxicilina 100 mg, 01 comprimido, vo, 1x ao dia, período 7 dias.
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23 - Qual o agente etiológico do linfogranuloma venéreo:
a) chlamydia trachomatis
b) calymmato bacterium granulomatis
c) haemophilus ducreyi
d) treponema pallidum
24 - Paciente entrou no pronto socorro apresentando dor epigástrica intensa, tipo facada que se irradia para o
dorso e está associada a náuseas e vômito, histórico de tabagismo e etilismo crônico, dor está com remissão e
exarcebação de 2(dois) dias,apresentando amilase normal, lipase aumentada enzimas hepáticas normais,
eletrocardiograma com frequência cardíaca de 105 bpm, ultrassonografia abdominal sem alterações.
Devemos pensar em:
a) angina pectoris
b) iam
c) pancreatite aguda
d) litíase biliar
25 - Artrite rematóide no punho de uma pessoa, podemos observar:
a) os sintomas de dor que podem piorar durante o dia.
b) perda do movimento de extensão e flexão.
c) derrame sinovial.
d) tumefação de articulação do punho afetado.
26 - Nas leucemias agudas, que resultam na redução de função normal da medula óssea e da invasão de orgãos
por blastos leucêmicos, é verdadeiro:
a) aumento dos linfonodos, fígado e baço.
b) dor óssea, provocado por infiltração leucêmica do periósteo ou expansão da cavidade medular.
c) os sinais de meningite leucêmica são cefaléia, náusea, paralisia do sistema nervoso central.
d) todas alternativas estão corretas.
27 - Paciente imunodeprimido há 02 (duas) semanas apresentando febre, mal estar geral, tosse, produção de
catarro, dor pleurítica, retorna ao ambulatorio para mostrar sua radiografia de toráx apresentando infiltrado
parenquimatoso no centro do hemitoráx direito, com uma cavidade contendo nível hidroaéreo, temos como
diagnóstico:
a) tuberculose pulmonar
b) sarcoidose
c) abcesso pulmonar
d) bronquiectasia
28 - Paciente com despigmentação generalizada de pelos, pele e cor dos olhos, com deficit no desenvolvimento
mental,devemos pensar em:
a) fenilcetonúria
b) vitiligo
c) piebaldismo
d) doença de addiso
29 - De acordo com a Lei 8080/90 não podemos afirmar que os objetivos do SUS são:
a) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
b) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
c) Realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas com ênfase na cura das doenças.
d) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
30 - Sobre os Conselhos de Saúde podemos afirmar que:
a) O conselho consubstancia a participação da sociedade desorganizada na administração do SUS, propiciando o
controle social deste sistema.
b) Um Conselho de Saúde deverá ser composto por representantes do governo, de profissionais de saúde, de prestadores
de serviços de saúde e usuários, sendo seu presidente eleito entre os membros da câmara de vereadores e conselheiros
em reunião plenária.
c) Recomenda-se que o número de conselheiros seja de aproximadamente 25 membros.
d) O mandato dos conselheiros será definido no regimento interno, não devendo coincidir com o mandato do governo
Estadual ou Municipal.
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