
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

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 no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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O Padeiro 
Rubem Braga 

  
  Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do 
apartamento – mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante me lembro de ter lido alguma coisa nos 
jornais da véspera sobre a “greve do pão dormido”. De resto não é bem uma greve, é um lockout, greve dos 
patrões, que suspenderam o trabalho noturno; acham que obrigando o povo a tomar o seu café de manhã com 
pão dormido conseguirão não sei bem o que do governo. 
 Está bem. Tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café vou me 
lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar pão à porta do apartamento 
ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: 
 – Não é ninguém, é o padeiro! 
 Interroguei-o uma vez: como tivera a idéia de gritar aquilo? 
 “Então você não é ninguém?” 
 Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater 
a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que 
vinha lá de dentro perguntando quem era; e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: “não é ninguém, 
não senhora, é o padeiro”. Assim ficara sabendo que não era ninguém... 
 Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para 
___________ que estava falando com um colega, ainda menos importante. Naquele tempo eu também, como os 
padeiros, fazia trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação do jornal, ____________ sempre 
depois de uma passagem pela oficina – e muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares 
rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como pão saído do forno. 
 Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo! E às vezes me julgava importante porque no jornal que 
levava para casa, além de ____________ ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o 
meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar; e dentro do meu coração eu recebi a 
lição de humildade daquele homem entre todos útil e entre todos alegre; “não é ninguém, é só o padeiro!” 
 E assobiava pelas escadas. 

Ai de ti, Copacabana. 6. Ed. Rio de Janeiro, Record, 1981. P. 36-7. 
  
01 - Assinale a alternativa em que as palavras que preenchem as lacunas do texto estão corretamente escritas: 
a) esplicar – quase – reportajens.     c) explicar – quase – reportagens. 
b) explicar – quaze – reportagens.      d) esplicar – quaze – reportajens. 
 
02 - Analise as afirmativas quanto à acentuação gráfica e assinale a incorreta: 
a) As oxítonas café e você são acentuadas porque terminam em e. 
b) As palavras véspera, máquina e crônica são proparoxítonas. 
c) Os monossílabos lá e só são acentuados porque são tônicos e terminados em a e o. 
d) As palavras idéia e saía obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
 
03 - Quanto ao plural dos substantivos analise as afirmativas: 
I – Pão e mão para formar o plural basta acrescentar simplesmente um s à forma singular. 
II – Os substantivos povo e forno sofrem metafonia quando se pluralizam, mudando o o fechado para o o aberto. 
III – O plural no diminutivo de jornal e lar de acordo com a norma culta são jornalzinhos e larzinhos. 
IV – Os substantivos terminados em r (lar) e z (rapaz) formam o plural acrescentando es ao singular. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas.     c) apenas II e IV estão corretas. 
b) apenas III e IV estão corretas.     d) apenas I e III estão corretas. 
 
04 - Em “Quando vinha deixar pão à porta do apartamento ele apertava a campainha, mas, para não incomodar 
os moradores, avisava gritando:” (2º parágrafo) 
Os termos sublinhados são recursos de coesão textual cuja função é assinalar relações de sentido de: 
a) tempo e oposição.      c) causa e tempo. 
b) tempo e conseqüência.      d) conseqüência e adição de argumentos. 
 
05 - Analise as afirmativas: 
I - Há duas maneiras de escrever assobiava e assoviava ambas aceitas pela norma culta. 
II - Ablução no texto significa lavagem de todo o corpo ou de parte dele. (1º parágrafo). 
III - Em “Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo”... (6º parágrafo). A virgula 
pode ser eliminada porque as orações coordenadas têm o mesmo sujeito. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas II e III estão corretas. 
c) apenas I e III estão corretas. 
d) I – II e III estão corretas. 
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06 - Analise as afirmações sobre o texto. Assinale (V) se forem verdadeiras e (F) se falsas: 
(    ) O padeiro gritava que não era ninguém com a finalidade de não incomodar as pessoas. 
(   ) Esse auto rebaixamento na sociedade por parte do padeiro lhe causava tristeza e constrangimento. 
(  ) O fato de não se considerar uma pessoa não foi idéia do próprio padeiro, mas sim de outros profissionais tão 
desvalorizados quanto ele. Empregada doméstica. 
(    ) O narrador ao se comparar com o padeiro se considera mais importante que ele. 
(   ) O narrador com a fala do padeiro sofreu uma profunda transformação – tornou-se mais humilde. 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo: 
a) V – V – F – V – F.      c) F – F – V – V – F. 
b) V – F – V – F – V.      d) F – V – F – V – V. 
 
07 - Uma certa pessoa aplicou R$ 7500,00 à taxa de 15% de juro ao ano. Qual será o juro obtido ao fim de 40 
dias, sob o regime de juros simples? Dados = 1 ano igual a 365 dias 
a) R$ 125,28       c) R$ 130,65 
b) R$ 128,00       d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - As bases de um trapézio medem 20 cm e 5,6 cm. Se a medida de cada um dos outros lados é 12 cm, qual será 
a área do trapézio? 
a) 112,68 cm       c) 122,88 cm 
b) 118,58 cm       d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 

09 - Existe um número positivo para o qual a expressão 2( 2) 4x x− + − é igual a 40. Determine esse número: 

a) 8        c) 5 
b) 6        d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Encontre o valor de x  e y  na figura a seguir:  

a) x ≅ 15,01 e y = 36 

b) x ≅ 15,10 e y = 36 

c) x ≅ 15 e y = 26  

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
11 - Até parece que estamos voltando à “idade da pedra”, um técnico a serviço da COPEL foi baleado no dia 
10/08 ao tentar fazer o “corte” de energia elétrica em uma residência. Segundo relatos, anteriormente outro 
funcionário havia ido ao local para cumprir a mesma ordem, porém desistiu depois de ser ameaçado pelo 
morador. Em que cidade ocorreu estes fatos? 
a) Campo Largo.       c) Palmeira. 
b) Ipiranga.       d) Ponta Grossa. 
 
12 - Em decorrência de qual conflito armado o atual Município de Mandaguari deixou de se chamar “Lovat”? 
a) 1ª (primeira) Guerra Mundial.     c) Guerra do Contestado. 
b) 2ª (segunda) Guerra Mundial.     d) Guerra do Paraguai. 
 
13 - Na gestão de qual prefeito ocorreu a demolição da “Praça Independência”? 
a) Élio Duarte Dias.      c) João Ernesto Ferreira. 
b) Jair Alípio Costa.       d) Manoel Donha Sanches. 
 
14 - Todas as alternativas abaixo apresentam pessoas que não podem se candidatar a cargos eletivos, EXCETO: 
a) O cônjuge, parente ou afim de um detentor de cargo no Poder Executivo. 
b) Os analfabetos. 
c) Os filiados com apenas 1 (um) ano de filiação a um partido político. 
d) Os inalistáveis. 
 
15 - As ações das equipes dos Centros de Atenção Psicossocial têm grande importância na prevenção do suicídio. 
Sendo assim, devem reconhecer os principais fatores de risco que podem levar a este agravo. Dentre as 
alternativas abaixo, estão corretos quais fatores de risco para o suicídio: 
a) Esquizofrenia; aposentados; perdas recentes; doenças orgânicas incapacitantes.  
b) Alcoolismo; residentes em áreas rurais; datas importantes; dor crônica. 
c) Sexo feminino; estrangeiros; depressão; isolamento social. 
d) Casados; perdas de figuras parentais na infância; estratos econômicos extremos. 
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16 - O episódio depressivo classificado como moderado está descrito na alternativa: 
a) Dois dos sintomas a seguir, humor deprimido, perda de interesse (Anedonia), falta de energia e mais dois dentre os 
expostos anteriormente. O paciente não pára suas funções completamente. 
b) Dois dos sintomas a seguir, humor deprimido, perda de interesse (anedonia), falta de energia e mais três dentre os 
expostos anteriormente, alguns em grande intensidade. O paciente apresenta dificuldade em executar suas funções. 
c) Dois dos sintomas a seguir, humor deprimido, perda de interesse (anedonia), falta de energia e pelo menos mais 
quatro dentre os expostos anteriormente, alguns em grande intensidade, mais considerável inquietação e agitação, ou 
retardo psicomotor; às vezes com sintomas psicóticos, como delírios e alucinações. 
d) Paciente possui rebaixamento crônico do humor, persistindo ao menos por vários anos, mas cuja gravidade não é 
suficiente, ou na qual os episódios individuais são muito curtos para responder aos critérios de transtorno depressivo 
recorrente. 
 
17 - A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico do movimento, com progressão lenta, que, eventualmente 
leva à incapacidade. Apresenta um desenvolvimento gradual, uma progressão lenta dos sintomas e uma evolução 
crônica. Os três sinais cardeais da doença de Parkinson são: 
a) Marcha arrastada; tremor e micrografia (escrita manual lenta e de menor porte). 
b) Tremor; Rigidez e bradicinesia (movimento anormalmente diminuído). 
c) Tremor; disfagia e face sem expressão. 
d) Tremor; Rigidez e instabilidade postural. 
 
18 - A Sistematização da Assistência de Enfermagem é fundamental para a qualidade da assistência prestada ao 
paciente.  Na assistência ao paciente com disfunção musculoesquelética, a técnica de inspeção é empregada para 
avaliar a postura, marcha, função articular, força e integridade óssea. Para obter sucesso na avaliação do 
paciente a enfermeira deve reconhecer os movimentos corporais produzidos pela contração muscular, sendo 
correto: 
a) A abdução é o movimento de afastamento a partir da linha média. 
b) Protração significa empurrar para diante. 
c) Pronação significa virar para baixo. 
d) Circundação significa girar em torno de um eixo específico. 
 
19 - A Sistematização da Assistência de Enfermagem é fundamental para a qualidade da assistência prestada ao 
paciente.  Na assistência ao paciente com disfunção musculoesquelética, a técnica de inspeção é empregada para 
avaliar a postura, marcha, função articular, força e integridade óssea. Para obter sucesso na avaliação do 
paciente a enfermeira deve reconhecer a curvatura normal da coluna vertebral e evidenciar as possíveis 
deformidades encontradas. Sobre as deformidades comuns na coluna vertebral é correto afirmar: 
a) A cifose, uma curvatura exagerada na porção lombar da coluna é frequentemente observada no paciente idoso com 
osteoporose. 
b) A escoliose, uma curvatura exagerada na porção torácica da coluna pode ser decorrente da lesão dos músculos 
paraespinhais, como na poliomielite. 
c) A lordose, uma curvatura exagerada na porção lombar da coluna é frequentemente notada durante a gestação. 
d) Na lordose ocorre uma convexidade ou arredondamento aumentado da curvatura torácica. 
 
20 - A osteoporose caracteriza-se por uma redução da massa óssea total e por uma alteração na estrutura óssea, 
a qual aumenta a suscetibilidade à fratura. São considerados fatores de risco para osteoporose, exceto: 
a) Ingestão inadequada de cálcio e vitamina D. 
b) Imobilidade contribui para o desenvolvimento da osteoporose. 
c) Mulheres brancas, magras e com estrutura de pequeno porte encontram-se em menor risco para osteoporose do que as 
mulheres afroamericanas. 
d) Uso contínuo de medicamentos como corticosteróides, heparina e furosemida afetam o uso e o metabolismo do 
cálcio pelo corpo, favorecendo a progressão da osteoporose. 
 
21 - É necessária uma cadeia completa de eventos para que ocorra uma infecção. Dentre os elementos necessários 
da infecção, está a modalidade de transmissão da doença. Relacione abaixo, a doença e sua modalidade de 
transmissão: 
1- Síndrome pulmonar por hantavírus 
2- Ancilostomíase 
3- Febre maculosa 
4- Triquinose 
(   ) Ingestão de alimentos cozidos de fora insuficiente, em especial carne suína e bovina. 
(   ) Contato com solo contaminado por fezes humanas. 
(   ) Contato direto ou indireto com roedores contaminados. 
(   ) Mordedura por carrapato infectado. 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
a) 2 – 4 – 1 – 3  
b) 4 – 2 – 1 – 3  
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c) 1 – 4 – 2 – 3  
d) 4 – 2 – 3 – 1  
 
22 - Os distúrbios nos equilíbrios eletrolíticos acontecem na prática clínica e devem ser corrigidos para a saúde e 
segurança do paciente. Um exemplo de desequilíbrio eletrolítico é o aumento de potássio. O termo que se refere a 
um nível sérico de potássio acima do normal está na alternativa: 
a) Hipernatremia 
b) Hipercalcemia 
c) Hipercalemia 
d) Hipervolemia 
 
23 - A pressão arterial média (PAM) é a pressão média em que o sangue se desloca através da vasculatura. 
Embora a PAM verdadeira somente possa ser calculada por métodos complexos, existe uma fórmula conveniente 
para uso clínico que possibilita estimar a PAM. Através desta fórmula, qual seria a PAM de um paciente com 
Pressão Arterial (PA) sistólica igual 150 mmHg e PA diastólica igual 90 mmHg: 
a) 120 mmHg 
b) 110 mmHg 
c) 115 mmHg 
d) 125 mmHg 
 
24 - O Choque séptico é provocado pela infecção disseminada, tendo tipicamente duas fases: a hiperdinâmica ou 
inicial e a hipodinâmica ou tardia. As manifestações clínicas da fase hiperdinâmica incluem: 
a) Débito cardíaco elevado com vasodilatação; hipertermia; freqüência respiratória elevada.  
b) Débito cardíaco diminuído com vasoconstrição; hipertermia; freqüência respiratória elevada.  
c) Débito cardíaco diminuído com vasoconstrição; hipertermia; freqüência respiratória diminuída.  
d) Débito cardíaco elevado com vasoconstrição; hipertermia; freqüência respiratória elevada.  
 
25 - Na configuração do tórax, normalmente, a razão do diâmetro ântero-posterior em relação ao diâmetro 
lateral é de 1:2. Todavia, existem deformidades do tórax associadas com doenças respiratórias que alteram essa 
relação, uma dessas alterações é o Tórax em Funil, cuja configuração é: 
a) O tórax em funil resulta da superinflação dos pulmões. Existe um aumento no diâmetro ântero-posterior do tórax. Um 
exemplo de paciente portador deste tipo de tórax é o portador de enfisema pulmonar. 
b) O tórax em funil é observado quando existe uma depressão na parte inferior do esterno. Isso pode comprimir o 
coração e os grandes vasos, resultando em murmúrios. Este tipo de tórax está presente na Síndrome de Marfan. 
c) O tórax em funil acontece como resultado do deslocamento do esterno. Existe um aumento no diâmetro ântero-
posterior. 
d) O tórax em funil é caracterizado pela elevação da escápula e uma correspondente coluna vertebral em forma de S. 
Essa deformidade limita a expansão pulmonar dentro do tórax. 
 
26 - Para o tratamento da Hanseníase é utilizado pelos serviços básicos de saúde, um esquema de 
poliquimioterapia (PQT/OMS), que mata o bacilo e evita a evolução da doença. Sobre a poliquimioterapia usada 
no tratamento da hanseníase é incorreto afirmar: 
a) É constituída pelo conjunto dos seguintes medicamentos: rifampicina, dapsona e clofazimina, com administração 
associada. 
b) A gravidez e o aleitamento contraindicam o tratamento PQT. 
c) Em mulheres na idade reprodutiva, deve-se atentar ao fato que a rifampicina pode interagir com anticoncepcionais 
orais, diminuindo a sua ação. 
d) A ocorrência de reações hansênicas não contraindica o início da PQT/OMS. 
 
27 - A vacina BCG, sigla decorrente da expressão bacilo de Calmette-Guérin, é preparada a partir de uma cepa 
derivada do M. bovis, atenuada por sucessivas passagens através de meio de cultura. A vacina BCG confere 
poder protetor às formas graves de tuberculose. ã Recomenda-se o adiamento da aplicação da vacina, nos 
seguintes casos, exceto: 
a) peso ao nascer inferior a 2kg. 
b) reações dermatológicas na área de aplicação. 
c) doenças graves e uso de drogas imunossupressoras.  
d) adultos infectados pelo HIV (sintomáticos ou assintomáticos), não deverão ser vacinados se apresentarem contagem 
de linfócitos T (CD4+) acima de 200 células/mm3.  
 
28 - A geladeira pode deixar de funcionar por dois motivos: Defeito técnico ou corte de energia elétrica. Em 
ambos os casos deverão ser tomadas providências para evitar a perda dos imunobiológicos. São medidas 
adequadas: 
a) Se acontecer um defeito técnico os imunobiológicos deverão ser acondicionados em caixas térmicas mantendo a 
temperatura recomendada de +2ºC a +8ºC, onde poderão permanecer até 12 horas. 
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b) Se acontecer um corte de energia elétrica recomenda-se: se a geladeira está em perfeito estado de funcionamento, 
apresentando variação de temperatura de +2°C a +4°C, deve-se mantê-la fechada por um período máximo de quatro 
horas. 
c) Se acontecer um corte de energia elétrica e caso a geladeira em uso não apresente um perfeito estado de 
funcionamento e sua temperatura variar entre +6°C e +8°C com freqüência, a permanência dos imunobiológicos nesse 
equipamento não deverá ser por mais que duas horas e meia, a partir do início da falta de fornecimento de energia 
elétrica. 
d) Em situações em que o equipamento de refrigeração apresentar as condições acima mencionadas e não se tiver 
estimativa do tempo em que a energia elétrica permanecerá interrompida, o acondicionamento dos imunobiológicos em 
caixas térmicas, utilizando-se a devida técnica, deverá ser providenciado em meia hora. 
 
29 - Na determinação das penalidades impostas pelos Conselhos de enfermagem, são consideradas circunstâncias 
agravantes: 
I - Cometer a infração por motivo fútil ou torpe. 
II - Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração. 
III - Aproveitar-se da fragilidade da vítima. 
IV - Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função. 
Assinale a alternativa correta: 
a) I, II, III, IV estão corretas 
b) apenas I, III, IV estão corretas 
c) apenas II, IV estão corretas 
d) apenas III, IV estão corretas 
 
30 - Na primeira consulta de pré-natal, deve ser realizada anamnese, abordando aspectos epidemiológicos, além 
dos antecedentes familiares, pessoais, ginecológicos e obstétricos e a situação da gravidez atual. O exame físico 
deverá ser completo. Os exames complementares mínimos, que devem ser solicitados na primeira consulta de 
Pré-natal são: 
a) Ultrassonografia obstétrica; Dosagem de hemoglobina e hematócrito; grupo sanguíneo e fator Rh; VDRL; Glicemia 
em jejum; Urina tipo I; Sorologia para rubéola. 
b) Dosagem de hemoglobina e hematócrito; grupo sanguíneo e fator Rh; VDRL; Glicemia em jejum; Urina tipo I; 
Sorologia anti-HIV. 
c) Dosagem de hemoglobina e hematócrito; grupo sanguíneo e fator Rh; VDRL; Glicemia em jejum; Urina tipo I. 
d) Dosagem de hemoglobina e hematócrito; grupo sanguíneo e fator Rh; VDRL; Glicemia em jejum; Urina tipo I; 
Sorologia anti-HIV, anti-hepatite B e toxoplasmose. 
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