
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

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 - Na triagem do câncer de mama, qual exame possui maior sensibilidade para o diagnóstico precoce? 
a) Ultrassom  de mamas.       c) Punção biopsia. 
b) Mamografia.        d) Exame clínico das mamas. 
 
16 - São causas de amenorréia secundária, exceto: 
a) Anovulação. 
b) Hiperprolactenemia. 
c) Hímen imperfurado. 
d) Hipotireoidismo. 
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17 - Em uma paciente com mais de 20 semanas de gravidez, com sangramento genital e  ausência de dor, qual é o 
principal diagnóstico diferencial para o descolamento prematuro de placenta? 
a) Placenta prévia.       c) Doença inflamatória pélvica. 
b) Apendicite.        d) Pielonefrite. 
 
18 - Qual é a primeira indicação laboratorial para uma paciente que está na fase inicial do climatério? 
a) Elevação dos níveis de prolactina.     c) Elevação dos níveis de estradiol. 
b) Elevação dos níveis de LH.      d) Elevação dos níveis de FSH. 
 
19 - São fatores agravantes para o surgimento de prolapso uterino, exceto: 
a) Obesidade. 
b) Constipação intestinal crônica associada a esforço à defecação.  
c) Deficiência estrogênica. 
d) Varizes de membros inferiores. 
 
20 - Para triagem de mal formação fetal durante o pré-natal ,  quais exames utilizar? 
a) Ultrassom  obstétrico  com medida de translucência nucal e ultrassom morfológico. 
b) Ultrassom morfológico e ultrassom  endovaginal antes de 12 semanas de gestação. 
c) Ultrassom  obstétrico  com medida de translucência nucal e ultrassom  antes de 12 semanas de gestação. 
d) Ultrassom  antes de 12 semanas de gestação e Doppler fetal. 
 
21 - Existem três vias principais para a transmissão do virus do HIV. Quais são estas vias? Assinale a opção 
correta:  
a) Através de relações sexuais, transfusão de sangue e contato com saliva. 
b) Através contato com a saliva, transfusão de sangue e via materno-fetal. 
c) Através de transfusão de sangue, relações sexuais e via materno-fetal. 
d) Via materno-fetal, relações sexuais e através contato com a saliva. 
 
22 - São sintomas de psicose pós-parto: 
a) Baixa de auto-estima. 
b) Dificuldade de concentração. 
c) Alteração do apetite ou peso. 
d) Presença de delírios ou alucinações. 
 
23 - São complicações maternas  em paciente com diabetes gestacional, exceto: 
a) Retinopatia. 
b) Tireotoxicose. 
c) Nefropatia. 
d) Cetoacidose. 
 
24 - Um índice de líquido amniótico (ILA ) entre 8 e 5 cm  indica: 
a) oligoidrâmnio. 
b) polidrâmnio. 
c) normohidramnio. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
    
25 - Uma paciente com aborto retido e indicação de curetagem pós-aborto , não apresenta dilatação do colo 
uterino. Para realização de dilatação do colo pode-se utilizar: 
a) laminárias e misoprostol 
b) ocitocina e dilatadores cervicais 
c) prostaglandinas naturais 
d) todas as alternativas anteriores 
 
26 - São características do anticoncepcional injetável trimestral, exceto: 
a) A paciente apresenta amenorréia ou pode ocorrer sangramentos de forma irregular. 
b) Contém apenas progestagênio. 
c) Contém estrogênio e progestagênio. 
d) Pode demorar até 6 meses o retorno à fertilidade, após suspensão do uso do mesmo. 
 
27 - É indicação de parto cesariana eletivo: 
a) paciente com infecção pelo HIV,que não entrou em trabalho de parto e apresenta membranas íntegras.  
b) paciente em trabalho de parto e sofrimento fetal agudo. 
c) gravidez na adolescência sem complicações durante o acompanhamento pré-natal. 
d) paciente com descolamento prematuro de placenta e ausência de trabalho de parto. 
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28 - Fazem parte do tratamento em paciente com mastite puerperal, exceto: 
a) em fase inicial, esvaziamento das mamas e compressas de água fria. 
b) uso de antibióticos na presença de abscesso palpável e compressa de água fria. 
c) drenagem de abscesso palpável e inserção de dreno. 
d) manter amamentação e o uso antiinflamatório não esteróide. 
 
29 - Relativo à contracepção de emergência é correto afirmar, exceto: 
a) deve ser utilizado de até 72 horas após o coito.  
b) uso de estrogêneo isolado pode ser feito com duas doses de 0,75 mg de levonogestrel com intervalo de 12 horas. 
c) a eficácia diminui com o uso repetitivo da contracepção de emergência. 
d) uso de progestagênio isolado  pode ser feito em duas doses com intervalo de 12 horas ou em dose única. 
 
30 - O diagnóstico diferencial entre hipertensão arterial crônica e pré-eclâmpsia leva em consideração os 
seguintes parâmetros: 
a) presença ou não de proteinúria, idade gestacional do início da elevação dos níveis pressóricos. 
b) níveis de glicemia, presença ou não de proteinúria. 
c) níveis de ácido úrico e elevação de TSH. 
d) elevação do TSH e níveis de glicemia. 
 







