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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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Os antigos escravos 
 

 A abolição trouxe,é claro, um grande assanhamento nas senzalas. Os negros dançaram, cantaram, 
praticaram ___________, depois saíram sem destino, meio-doidos.Não precisavam esconder-se: podiam andar 
pelos caminhos sem a ameaça do capitão-de-mato e o castigo no tronco. 
 Muitos, porém, se deixaram ficar nas cozinhas das casas-grandes. A negra velha, antiga mucama de iaiá 
e ama-de-leite dos filhos de iaiá, não pôde afastar-se. Até então recebera ordens e obedecera, às vezes 
resmungando e estirando o beiço, mas obedecera, porque se tinha habituado a ouvir gritos, e Deus Nosso Senhor, 
com seus poderes, dividira as criaturas em senhores e escravos. 
 Esse hábito se quebrara de chofre; evidentemente Nosso Senhor não fora consultado nisso. No fim de 
maio a preta agüentou mal a irritação dos patrões. Sinhá-moça exigiu qualquer coisa, impaciente, batendo o pé, 
e a negra teve um rompante: 
 – Cativeiro já se acabou, Sinhá. Agora é tão bom como tão bom. 
 Arrumou a __________ e ganhou o mundo. Depois voltou, arrependida, mas achou mudanças: os 
brancos arriados, murchos, bambos; as plantações murchas, bambas, arriadas; a fazenda quase deserta. A 
autoridade soberba do patriarca encolhera. Tudo encolhera – e nesse encolhimento, nessa conformação, os 
ombros caíam, resignados, os braços moles se cruzavam, os olhos espiavam no fogo as panelas ___________. 
Pobreza, devastação, indícios de miséria. Desalento, rugas e cabelos grisalhos. 
 A negra velha se retirou definitivamente, o coração grosso e o estômago roído. Entre os numerosos filhos 
dela, tipos de várias cores, havia na verdade um alvacento que se casou com moça branca e gerou um sarará que 
se fez doutor e ganhou dinheiro. Mas isso foi muito mais tarde. Naquele momento a preta velha se achou 
pequena e sozinha, triste. Acoitou-se num mocambo e morreu de fome. 
 – Tão bom como tão bom. 
 A alegria tumultuosa dos negros foi substituída por uma vaga inquietação. Escravos, tinham a certeza de 
que não lhes faltaria um pedaço de bacalhau, uma esteira na senzala e o traje de baeta com que se vestiam; 
livres, necessitavam prover-se dessa coisas – e não se achavam aptos para obtê-las. 
 A gratidão dos negros a D. Isabel, a princesa que lhes deu a alforria, esfriou bastante, passadas as 
manifestações excessivas de maio de 88.   
 

RAMOS, Graciliano. “Pequena História da República”. 13. ed. São Paulo, Record, 1976. p. 130-131. 
  
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) excessos – troucha – excassas. 
b) escessos – trouxa – excassas. 
c) escessos – troucha – escassas. 
d) excessos – trouxa – escassas. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes ao significado das palavras: 
I - Os vocábulos arriada (arriar) e arreada (arrear) são parônimos. 
II - O vocábulo rompante (3º parágrafo) pode ser corretamente substituído sem prejuízo para o sentido do texto 
por: irritou-se repentinamente. 
III - O vocábulo vaga – lugar ou cargo disponível e vaga – grande onda são homônimos perfeitos. 
Assinale a alternativa correta: 
a) I – II e III estão corretas. 
b) apenas I e II estão corretas. 
c) apenas II e III estão corretas. 
d) apenas I e III estão corretas. 
 
03 - Em “... A soberba autoridade do patriarca encolhera.” (5º parágrafo). Assinale a alternativa em que o termo 
soberbo(a) está sendo usado no mesmo sentido do texto: 
a) Esta é uma orquestra soberba. 
b) Acha-se melhor do que os outros. É soberbo e desumano. 
c) A seleção de futebol do Brasil teve uma soberba atuação. 
d) A soberba saída da negra velha irritou Sinhá-moça. 
 
04 - “Tão bom como tão bom”. (4º parágrafo e 7º parágrafo). A frase é usada pelo autor no 7º parágrafo com 
sentido diverso do 4º parágrafo.Assinale a alternativa que explica o significado do 7º parágrafo: 
a) A negra, abandonando a fazenda, foi castigada por sua ingratidão. 
b) Os excessos cometidos pelos negros, assim que se viram livres, levaram-nos a uma situação pior do que a anterior. 
c) A alegria dos negros era ilusória: tanto os senhores como os escravos sofreram com a abolição. 
d) Agora pretos e brancos são iguais. 
 
05 - Com a leitura do texto pode-se tirar as seguintes conclusões, exceto: 
a) A abolição deve ser estudada não apenas como uma data nobre da História do Brasil, mas também como um fato de 
sérias conseqüências sociais e econômicas. 
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b) A princesa Izabel, na realidade, não beneficiou os negros com a abolição. Toda riqueza estava nas mãos do branco. 
c) Para os negros não bastava a libertação; seria necessário criar também condições de eles garantirem seu sustento e 
sua liberdade. 
d) Os negros não tinham condições de viver uma vida independente por lhes faltarem meio de sustento. 
 
06 - Analise as afirmativas quanto à acentuação das palavras contidas no texto e assinale a incorreta: 
a) As palavras indícios, roído e substituída obedecem a mesma regra de acentuação. 
b) As palavras hábito e estômago são proparoxítonas. 
c) As paroxítonas miséria e várias são acentuadas graficamente porque terminam em ditongo. 
d) Os monossílabos tônicos já e pé são acentuados graficamente porque terminam em a e e. 
 
07 - Analise as afirmativas referentes à ortografia e assinale a alternativa correta: 
a) O vocábulo deserta se escreve com S, mas tem som de Z, assim como Asedo, Asilo e Graniso. 
b) Murchas grafa-se com “ch”. Também se grafa com ch as palavras: enchurrada, machiche e pucha-pucha. 
c) Traje grafa-se com “j”. Também se grafa com j as palavras: canjica, pajelança e jiló. 
d) As alternativas “a” – “b” e “c” estão incorretas. 
 
08 - Assinale a alternativa em que estão identificadas as relações de sentido estabelecidas no texto pelos 
elementos coesivos destacados em: “... mas obedecera, porque se tinha habituado a ouvir gritos...” (2º parágrafo): 
a) conclusiva – conseqüência. 
b) adversativa – finalidade. 
c) oposição – explicativa. 
d) tempo – causa. 
 
09 - Assinale a alternativa em que a expressão não é regida por um nome: 
a) de miséria (5º parágrafo). 
b) de fome (6º parágrafo). 
c) dos negros (8º parágrafo). 
d) de bacalhau (8º parágrafo). 
 
10 - Assinale a alternativa correta quanto ao número e gênero dos substantivos: 
a) Forma-se o plural dos substantivos compostos capitão-de-mato e ama-de-leite acrescentando S, somente no primeiro 
elemento – capitãos-de-mato e amas-de-leite. 
b) Forma-se o plural do substantivo gratidão mudando a terminação ao em ões, assim como cristão e pagão. 
c) O feminino do substantivo masculino patriarca é matriarca formados por radicais diferentes, assim como poeta e 
frade. 
d) As alternativas “a” - “b” e “c” estão corretas. 
 
11 - Quem foi o primeiro Governador do Paraná eleito através do voto direto, após o período histórico conhecido 
como “Estado Novo”? 
a) Bento Munhoz da Rocha Neto. 
b) Moisés Wille Lupion de Tróia. 
c) Ney Aminthas de Barros Braga. 
d) Paulo Cruz Pimentel. 
 
12 - Entre a emancipação política de Andirá e a posse do seu primeiro prefeito, se passaram aproximadamente 
quantas semanas: 
a) 1 (uma) semana. 
b) 2 (duas) semanas. 
c) 3 (três) semanas. 
d) 4 (quatro) semanas. 
 
13 - Qual das alternativas abaixo apresenta o nome de dois “homens públicos” que já ocuparam a Cadeira de 
Prefeito em Andirá por 3 (três) vezes? 
a) Alarico Abid e Mauro Cardoso de Oliveira. 
b) Carlos Kanegusuku e Erasmo Canhoto. 
c) Moacyr Corrêa e Roberto Simoni. 
d) Todas as alternativas respondem corretamente ao enunciado da questão. 
 
14 - Todos os Presidentes da República abaixo renunciaram ao cargo, EXCETO:  
a) FERNANDO Affonso COLLOR de Mello. 
b) GETÚLIO Dorneles VARGAS. 
c) JÂNIO da Silva QUADROS. 
d) Manuel DEODORO DA FONSECA. 
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15 - Quem liderou o movimento popular de fundo sócio-religioso conhecido como Guerra de Canudos, que 
eclodiu no interior da Bahia em 1.896? 
a) Antônio Conselheiro. 
b) Carlos Lamarca. 
c) Luís Carlos Prestes. 
d) Zumbi dos Palmares. 
 
16 - Analise as afirmativas referente a Osteosporose: 
I- Doença óssea metabólica mais freqüente, sendo a fratura a sua manifestação clínica. 
II- Definida patologicamente como "diminuição absoluta da quantidade de osso e desestruturação da sua 
microarquitetura levando a um estado de fragilidade em que podem ocorrer fraturas após traumas mínimos". 
III- A massa óssea do adulto - pico de massa óssea - reflete o acúmulo de tecido ósseo ocorrido durante o 
crescimento. Parece chegar ao limite máximo ao redor dos 17 anos de idade, podendo estender-se até ao redor 
dos 30 anos. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas uma das afirmativas é verdadeira. 
b) Apenas a I e III são verdadeiras. 
c) Todas afirmativas são verdadeiras. 
d) Todas afirmativas são falsas. 

 
17 - É considerado desenvolvimento dentro da normalidade quando uma criança de 4 anos é capaz de realizar: 
a) Socializar-se com outras crianças durante brincadeiras. 
b) Andar de bicicleta sem rodas auxiliares. 
c) Realizar contas de adição com números até 999. 
d) Amarrar cadarços com facilidade. 

 
18 - Referente ao reflexo de Babinski está incorreto afirmar: 
a) Reflexo plantar patológico, quando há a extensão do hálux. 
b) É uma reação normal em crianças até 2 anos de idade. 
c) Pode indicar lesão superior no neuronio motor da medula espinhal na região torácica ou lombar, ou pode indicar 
doença cerebral. 
d) Reflexo do extensor palmar. 

 
19 - Em relação a carência de Ácido fólico é incorreto afirmar: 
a) É uma vitamina do completo B. 
b) Anemia macrocítica idêntica a da falta de B12. 
c) Causa defeitos no tubo neural. 
d) A reposição surte efeito rapidamente, poucas semanas. 
 
20 - De acordo com a Lei 8080 de 19 de setembro de1990, quem executa ,não em caráter complementar, serviços 
de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária de alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do 
trabalhador é: 
a) A direção nacional  do SUS 
b) A direção estadual do SUS 
c) A direção municipal do SUS 
d) Secretaria Estadual de Saúde 

 
21 - Em relação a Hepatite B. Assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo: 
I - O vírus da hepatite B é resistente, chegando a sobreviver 7 dias no ambiente externo em condições normais e 
com risco de, se entrar em contato com sangue através de picada de agulha, corte ou machucados. 
II - O Vírus da hepatite B concentra-se quase que totalmente nas células do fígado, aonde seu DNA fará o 
hepatócito construir novos vírus. 
III - O vírus da hepatite B pode permanecer no organismo, podendo infectar outras pessoas, por semanas antes 
dos sintomas, variando de 6 semanas a 6 meses. 
a) Somente a afirmativa I está correta.    c) Somente a afirmativa III está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta.    d) As três afirmativas estão corretas. 
 
22 - A Respeito do diagnóstico da Hepatite B. Assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo:  
I - Deve ser associado a marcadores de lesão de células (AST e ALT) e, mais recentemente, pode ser utilizado o 
método de PCR (polimerase chain reaction) para detectar a quantidade do vírus circulante no sangue. 
II - O diagnóstico da hepatite B, bem como das suas fases evolutivas, é baseado basicamente no exame clínico. 
III - Biópsia hepática, não auxilia no diagnóstico ou prognóstico da doença. 
a) Somente a afirmativa I está correta.    c) Somente a afirmativa III está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta.    d) As três afirmativas estão corretas. 
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23 - Referente a “Raiva Humana” é correto afirmar:  
a) O agente causador da raiva é um vírus Neurotrópico pertencente ao gênero Lyssavirus, da família Rhabdoviridae cujo 
genoma é constituído de RNA. 
b) O principal animal transmissor do vírus rábico é o morcego (85% dos casos). 
c) Uma vez desenvolvido os sintomas, não há droga eficaz que possa mudar o prognóstico sendo utilizado 
somente.imunoterapia, tendo resultados de 3% de sobrevida. 
d) Não há relatos de casos de sobrevivência a raiva no mundo. 
 
24 - Quanto à “Raiva”é incorreto afirmar:  
a) A encefalite, é o resultado final da instalação e multiplicação do vírus no sistema nervoso central. 
b) Existem vários esquemas que envolvem vacinas e Imunoglobulinas após o aparecimento dos sintomas. 
c) O tratamento é indicado para todos aqueles que acordam e encontram um morcego em seu quarto, mesmo não 
havendo sinais de mordida ou arranhadura. 
d) Existe tratamento alternativo descrito pela primeira vez em 2005 que inclui um antiviral, um anestésico e um 
ansiolítico. 
 
25 - Está correto afirmar sobre a Hanseníase, exceto:  
a) Trata-se somente de uma forma: doses mensais por 6 meses consecutivas e 1 comprimido diário por 6 meses. 
b) A forma de transmissão é pela contato direto da pela saudável com a pela lesionada. 
c) Doença causada por um micróbio chamado (Mycobacterium tuberculosis), que ataca normalmente a pele, os olhos e 
os nervos. 
d) Na primeira dose do tratamento, 99% dos bacilos são eliminados e não há mais chances de contaminação. 
 
26 - Analise e assinale a alternativa correta:  
Aparecimento de caroços ou inchados no rosto, orelhas, cotovelos e mãos, entupimento constante no nariz, com 
um pouco de sangue e feridas, redução ou ausência de sensibilidade ao calor, ao frio, à dor a ao tato geralmente 
em locais de ares do corpo cobertas. São  característicos de: 
a) Linfoma. 
b) Atopia. 
c) Hanseníase. 
d) Insuficiência circulatória. 
 
27 - A Respeito do Cancro Mole. Assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo: 
I - Ulceração (ferida) dolorosa, com a base dura, hipocorada (esbranquiçada), com fundo purulento e de forma 
irregular. 
II - Compromete principalmente a genitália externa mas pode comprometer também o ânus e mais raramente os 
lábios, a boca, língua e garganta. 
III - Estas feridas são pouco contagiosas, sendo geralmente em número de um. 
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. 
 
28 - Em relação ao Cancro Mole. Assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo: 
I - No homem, as localizações mais freqüentes são no frênulo e sulco bálano-prepucial; na mulher, na fúrcula e 
face interna dos pequenos e grandes lábios. 
II - Em 30 a 50% dos pacientes, o bacilo atinge os linfonodos inguino-crurais (bubão), sendo unilaterais em 2/3 
dos casos, observados quase que exclusivamente no sexo masculino pelas características anatômicas da drenagem 
linfática. 
III - Pode-se tratar com : Azitromicina 1g, VO, dose única; ou Tianfenicol 5 g, VO, dose única; ou Doxiciclina 
100 mg, VO, de12/12 horas, por 10 dias ou até a cura clínica (contra-indicado para gestantes, nutrizes); ou 
Ciprofloxacina 500mg, VO, 12/12 horas por 3 dias (contra-indicado para gestantes, nutrizes e menores de 18 
anos);  O tratamento sistêmico deve ser sempre acompanhado por medidas de higiene local. 
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. 
 
29 - À respeito do Cancro Duro, podemos relacionar, exceto:  
a) Evolui de forma crônica (lenta) e que tem períodos de acutização (manifesta-se agudamente). 
b) Sífilis. 
c) Doença infecto-contagiosa sistêmica (acomete todo o organismo). 
d) Sem períodos de latência (sem manifestações).  
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30 - Quanto ao HPV é correto afirmar: 
a) A maioria das infecções é sintomática e de caráter permanente. 
b) Incapazes de provocar lesões de pele, somente mucosa. 
c) Maior probabilidade de provocar lesões persistentes e estar associados a lesões pré-cancerosas são os tipos 16, 18, 31, 
33, 45, 58. 
d) O tratamento deve ser sempre tópico, com laser ou cirúrgico. 
 
31 - Sobre a Tricomoníase é incorreto afirmar: 
a) Pode ser assintomática. Mas podem aparecer alguns sintomas como corrimento abundante, prurido genital, dor 
pélvica e ardência miccional. 
b) Causada por Trichomonas vaginalis. 
c) Não há obrigatoriedade que o parceiro se trate também. 
d) Adquirido sexualmente através das relações sexuais ou em contato íntimo com a pessoa contaminada. 
 
32 - Sobre as Esofagite é incorreto afirmar: 
a) É uma inflamação da mucosa esofágica causada, na maioria das vezes, por refluxo de conteúdo gástrico. 
b) Há possibilidade de ter dores torácicas de diferentes grau de intensidade, muitas vezes sendo confundida com 
problema cardíaco. 
c) Hemorragia ocorre em esofagite mais severa. 
d) Sempre há a presença de hérnia hiatal. 
 
33 - Refluxo Gastro-Esofágico é desencadeado ou agravado por, exceto:  
a) A posição deitada pode favorecer o refluxo, pois há menor efeito da ação da gravidade sobre o líquido refluído. 
b) Aumento da pressão intra-gástrica como refeições volumosas acompanhada de ingestão de líquidos excessivos, 
principalmente gasosos. 
c) Situações que diminuem a pressão intra-abdominal como esforços físicos, obesidade, gravidez.  
d) Consumo de substâncias que exercem efeito relaxante no esfíncter esofagiano inferior como café, álcool, gorduras, 
chocolate, fumo, etc. 
 
34 - Quanto a Hipertensão Portal é incorreto afirmar: 
a) Uma complicação séria da cirrose. 
b) A veia porta é derivada da veia esplênica e da veia mesentérica superior e inferior. 
c) Sempre, um sistema circulatório colateral se desenvolve para descomprimir o sistema portal. 
d) A congestão omental contribui para a formação da ascite. 
 
35 - ¨O aumento da resistência portal pode ocorrer em qualquer lugar ao longo do sistema venoso¨, pode-se 
classificar, exceto:  
a) Na veia porta ou em suas tributárias antes que o sangue chegue ao fígado (obstrução pré-hepática). 
b) Nos espaços vasculares dentro do fígado (obstrução intra-hepática). 
c) Nos espaços vasculares dentro do esôfago (obstrução pós-meso-hepática). 
d) Após (obstrução pós-hepática). 
 
36 - Quanto a Intussuscepção intestinal é incorreto afirmar:  
a) No Adulto é uma condição rara. 
b) Comum em crianças. 
c) Exige abordagem cirúrgica. 
d) A distensão abdominal é menor quanto mais distal a obstrução. 
 
37 - Quanto a Colite é incorreto afirmar:  
a) O diagnóstico definitivo é feito por estudos imagiológicos como ultrassonografia. 
b) Os sintomas podem ser dor abdominal, diarréia, desidratação, distensão abdominal e aumento de gases intestinais. 
c) Pode ser causada por uma doença primária, irritação do intestino, uso de antibióticos ou ulceração. 
d) Não há cura, mas o tratamento minimiza os problemas e evita complicações graves. 
 
38 - Em relação Artrite Reumatóide Juvenil. Assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo: 
I - Caracterizada por alterações como: inflamação, deformidades, alterações no crescimento, rigidez articular, 
fraqueza muscular, diminuição da atividade funcional. 
II - Uma doença crônica, auto imune, de etiologia desconhecida. 
III - Ocorre em crianças menores de 16 anos, que se caracteriza pela presença de artrite crônica em 1 ou mais 
articulações, com possíveis manifestações sistêmicas (pele, coração, olhos, etc.). 
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. 
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39 - Em relação ao Enfisema pulmonar. Assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo:  
I - O tratamento do enfisema pulmonar incluem: broncodilatadores, anti-inflamatórios corticosteróides, terapia 
com oxigênio (suplemento de oxigênio complementar), cirurgia de redução dos pulmões, transplante de pulmão 
(devido aos riscos é viável apenas para um pequeno grupo de pacientes) e programa de exercícios físicos. 
II - É uma doença degenerativa, que geralmente se desenvolve depois de muitos anos de agressão aos tecidos do 
pulmão devido ao cigarro e outras toxinas no ar. 
III - Parte de um grupo de doenças pulmonares denominados "doença pulmonar crônica obstrutiva". 
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. 
 
40 - A Respeito das complicações das Úlceras de Varizes. Assinale a alternativa verdadeira referente as 
afirmativas abaixo:  
I - Chama-se de Tipo 4 ou IVFS - Insuficiência Venosa Funcional Sintomática, todas as situações onde já 
aconteceram complicações. 
II - Freqüentes são as Tromboflebites, as Úlceras de perna, as Hiperpigmentações, o Eczema Venoso, as 
Hemorragias, a Fibrose, a Dermatite Ocre, as Infecções e o quadro de Dor, e a Embolia Pulmonar. 
a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) As duas afirmativas estão incorretas. 
d) As duas afirmativas estão corretas.  
 
41 - Referente a “leucemia mielóide aguda” é incorreto afirmar:  
a) É uma doença potencialmente mortal na qual os mielócitos se tornam cancerosos e rapidamente substituem as células 
normais da medula óssea. 
b) Não afeta pessoas de todas as idades, somente crianças. 
c) Responde a menos medicamentos do que outros tipos de leucemia e, além disso, o tratamento costuma piorar o 
estado do doente antes de começar a proporcionar-lhe alguma melhora. 
d) Os doentes pioram porque o tratamento suprime a actividade da medula óssea e, por conseguinte, reduz-se o número 
de glóbulos brancos (particularmente granulócitos), o que aumenta as probabilidades de infecção. 
 
42 - Quanto à “aplasia de medula óssea”é incorreto afirmar: 
a) Doença rara e extremamente séria. 
b) Resulta da falência da medula óssea em produzir células sangüíneas. 
c) Existem basicamente dois tipos de aplasia de medula: as adquiridas e as congênitas. 
d) Não há tratamento. 
 
43 - Está correto afirmar sobre a leucopenia, exceto:  
a) Designa o aumento do número de leucócitos no sangue circulante. 
b) Pode ocorrer devido a uma produção diminuída. 
c) Pode ocorrer devido a um desvio dos granulocitos do compartimento circulante para o pool marginado ou para os 
tecidos. 
d) Pode ocorrer devido a uma destruição periférica. 
  
44 - A Respeito da Cistite. Assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo: 
I - Cistite bacteriana, o tipo mais comum, o qual geralmente é causada por bactéria coliforme sendo transferida 
do intestino para a bexiga através da uretra. 
II - Cistite intersticial é considerada mais uma lesão da bexiga resultando em irritação constante e raramente 
envolve a presença de infecção. A causa da cistite intersticial é desconhecida, mas suspeita-se que ela possa ser 
auto-imune, quando o sistema imunológico ataca a bexiga. 
a) somente a afirmativa I está correta.   c) as duas afirmativas estão corretas. 
b) somente a afirmativa II está correta.   d) as duas afirmativas estão incorretas. 
 
45 - Em relação ao Cálculo Renal. Assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo:  
I - É uma doença muito comum, acometendo 5% da população mundial, com maior frequência no sexo 
masculino. 
II - Mais de 70% das pedras são compostas por sais de cálcio, principalmente oxalato de cálcio e fosfato de 
cálcio. 
III - O tratamento dos cálculos varia desde simples analgésicos e fluidos para tentar eliminar o cálculo 
espontaneamente, até a necessidade de procedimentos cirúrgicos quando há sinais de infecção, hidronefrose, dor 
intratável ou cálculos muito grandes. 
a) Somente a afirmativa I está correta.    c) Somente a afirmativa III está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta.    d) As três afirmativas estão corretas. 
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46 - À respeito da Onicomicose, podemos relacionar, exceto:  
a) Infecção que atinge as unhas, causada por fungos. 
b) As unhas mais comumente afetadas são as dos pés. 
c) Tratamento pode ser de uso local, sob a forma de cremes, soluções ou esmaltes. 
d) Quando realizado a exérese da unha, não há necessidade de utilização de medicamentos. 
 
47 - Quanto as manifestações locais mais importantes nas queimaduras, é correto afirmar, exceto: 
a) Sudorese intensa. 
b) Formação de substâncias tóxicas. 
c) Perda de líquidos corporais. 
d) Infecção. 
 
48 - Sobre os sintomas de Hipertireoidismo é incorreto relacionar:  
a) Taquicardia. 
b) Perda de peso importante, mesmo alimentando-se de forma normal. 
c) Irritabilidade, agitação, ansiedade. 
d) Sonolência. 
 
49 - Sobre o Glucagon  é incorreto afirmar: 
a) Em concentrações muito altas pode agir sobre as células adiposas degradando as gorduras em ácidos graxos e 
glicerol, liberando os ácidos graxos na corrente sangüínea. 
b) Hormônio protéico feito e secretado pelas células alfa das ilhotas pancreáticas. 
c) Age nas mesmas celular que a insulina e tem efeito semelhante. 
d) Mobiliza glicose das reservas de dentro do corpo e aumenta as concentrações de glicose na corrente sangüínea. 
 
50 - Em relação a Insulina. Assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo: 
I - Afeta o metabolismo da glicose, dos aminoácidos e dos ácidos graxos. 
II - Os níveis plasmáticos de glicose, ácidos graxos livres, cetoácidos e glicerol são diminuídos pela ação da 
insulina. 
III - É uma proteína com duas cadeias polipeptídicas ligadas, contendo 21 aminoácidos na cadeia A e 30 
aminoácidos na cadeia B. As cadeias unem-se por ligações de dissulfeto. 
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. 
 







