Edital 001/2010 – DATA DA PROVA: 30/05/2010

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!

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 - O Fenômeno de Lúcio que ocorre na Hanseníase é considerado uma reação do tipo:
a) Tipo I
b) Tipo II
c) Tipo III
d) Nenhuma das alternativas anteriores
14 - Paciente adulto do sexo masculino, que fez tratamento com PQT para multibacilar, durante 02 anos, sendo o
termino do tratamento há 03 anos. Vem ao seu consultório com queixa de placas eritematosas de 02 cm de
diâmetro nos braços, palma das mãos, sem edema de extremidades, devemos pensar em:
a) Eritema Polimorfo
b) Eritema Nodoso Hansenico
c) Reação tipo I
d) Nenhuma das alternativas anteriores
15 - A Reação de Jarisch-Herxheimer é uma exacerbação das lesões cutâneas da Sífilis, acompanhada de febre,
mal estar geral, que ocorre algumas horas após a primeira dose de penicilina, pode ser tratada com:
a) ácido acetilsalicilico
b) corticoide
c) tetraciclina
d) amoxilina
16 - Paciente adulto apresenta bolhas tensas, com fluido claro, agrupados em região inguinal, sem
comprometimento sistêmico, foi pedido Imunofluoprescencia direta apresentando IgA granular na zona da
membrana basal, devemos pensar em:
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a) Epidermolise bolhosa
b) Dermatite Herpetiforme
c) Herpes Gestacional
d) Dermatose Bolhosa Crônica da Infância
17 - A parapsoriase em largas placas, que apresenta lesões eritemato-escamosas, de cor castanho amareladas no
tronco e/ou coxas que quando evoluem para infiltração é indicio de evolução para:
a) Pitiriase Rósea
b) Psoriase
c) Hanseníase
d) Linfoma
18 - Quando chegamos a conclusão que um paciente possui Pitiase Rubra Pilar, devemos então tratá-lo com a
seguinte droga de 1ª escolha:
a) Vitamina C ou Corticoterapia topico
b) Talidomida ou Corticoterapia oral
c) Acitretina ou Isotretinoina
d) Ciclosporina ou Metotrexate
19 - Na Larva Migrans cutânea, lesão com eczematição e erupção linear serpiginosa, bolhas e exulcerações em
dorso do pé direito de uma mulher, o tratamento eletivo é:
a) Albendazol, dose única
b) Tiabendazol, dose única
c) Ivermectina, por 02 dias
d) Mebendazol, por 03 dias
20 - A Demodicidose é uma dermatozoonose que apresenta um acaro pequeno de peças bucais e patas atrofiadas
que habita:
a) pele do couro cabeludo
b) canto das unhas
c) haste do pelo
d) folículo pilo-sabáceo
21 - O Cancro Mole é causada por bacilo gram-negativo, denominamos:
a) Treponema palidum
b) Haemophilus ducreyi
c) Clamydia trachomatis
d) Calymatobacterium granulomatis
22 - A Donovanose pode causar lesões ulceradas e hipertróficas, ulcero vegetantes que muitas vezes é necessário
a utilização de métodos cirúrgicos, além da qual terapia oral abaixo seria ideal:
a) Tetraciclina
b) Azitromicina
c) Cefalexina
d) Penicilina benzatina
23 - A Acne na mulher adulta esta associada com sinais de hiperandrogenismo cutâneo abaixo:
a) seborréia
b) hirsutismo
c) alopecia
d) todas as alternativas anteriores estão corretas
24 - Paciente com HIV positivo, já em tratamento com antiretrovirais, vem até você com VDRL positivo, não tem
histórico de alergia à penicilina, devemos medicá-lo com:
a) Penicilina benzatina 2.400.000UI, IM, dose única
b) Penicilina benzatina 9.600.000UI, IM, em 04 doses
c) Penicilina benzatina 4.800.000UI, IM, em 02 doses
d) Nenhuma das alternativas anteriores
25 - É verdadeiro sobre a Acne da Mulher adulta:
a) Na maioria das vezes apresenta resistência à insulina.
b) As lesões papulo-pustulosas são mais localizadas em região de mento e cervical.
c) Temos que pedir logo na primeira consulta a dosagem hormonal, sendo colhido no período menstrual.
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
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26 - Nos Hemangiomas grandes com risco de vida, é preconizado o uso de Propanalol de 1-2mg/Kg/dia, além de
pedir Ecocardiograma, Eletrocardiograma e Glicemia em:
a) adultos
b) crianças de 02 anos até 10 anos de vida
c) crianças até 01 ano de vida
d) adolescentes de 12 até 16 anos de vida
27 - O uso de biológicos na psoríase é contra indicado em:
a) gestantes
b) crianças
c) diabéticos
d) todas as alternativas anteriores estão corretas
28 - O SUS de que trata a Lei 8.080, de 19 de dezembro de 1990, contará em cada esfera do governo, sem
prejuízo de suas funções do Poder Legislativo, com a seguinte instância colegiada:
a) Conferência de saúde
b) Conselho Municipal de Secretários da saúde
c) Fundo Nacional de saúde
d) Nenhuma das alternativas anteriores
29 - A Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a:
a) Participação da comunidade na gestão do SUS
b) Transferência intergovernamental de recursos financeiros
c) As alternativas “a” e “b” estão corretas
d) Nenhuma das alternativas anteriores
30 - A Lei 8.080 se dispõe sobre as condições para:
a) Promoção de saúde
b) Recuperação de saúde
c) Proteção de saúde
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas
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