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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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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 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 
 
14 - 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 
 
15 - 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 
 
16 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente aos itens necessários a realização 

das ações de atenção básica nos municípios e no Distrito Federal: 

I - UBS somente com saúde da família que, de acordo com o desenvolvimento de SUS ações disponibilizem: 

equipe profissional composto por médica(o) e enfermeira(o). 
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II - UBS somente com saúde da família que, de acordo com o desenvolvimento de SUS ações disponibilizem: 

consultório médico e consultório de enfermagem, recepção, cozinha, sala de vacina, sala de curativos para os 

profissionais da atenção básica.  

III - UBS somente com saúde da família, inscritas no cadastro nacional de estabelecimentos de saúde do 

ministério da saúde, de acordo com as normas sanitária exigentes. 
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 incorretas. 
 
17 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente aos itens necessários à 

implantação das Equipes de Saúde da Família:  

I - Equipe composta por no mínimo, médico e enfermeiro. 

II - Número suficiente para cobrir 50 % da população cadastrada, com um máximo de 250 pessoas por ACS e de 

12 ACS por equipe de Saúde da Família. 

III - Existência de equipe multiprofissional, responsável por, no máximo, 10.000 habitantes, sendo recomendada 

de 800 habitantes, com jornada de trabalho de 20 horas semanais para todos os seus integrantes. 
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 incorretas. 

 

18 - Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente a PORTARIA Nº 648, de 28 de 

Março de 2006 : 
a) Estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização da média complexidade para o programa técnico de 
higiene bucal. 
b) Desabilita permanentemente a Política Nacional de Atenção Básica. 
c) Estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização da Média e Alta Complexidade para o Programa 
Agente Comunitário de Saúde. 
d) Estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica para o programa agente comunitário 
de saúde (PACS). 

 

19 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente as prioridades do Pacto em 

Defesa do SUS:  

I - Estabelecer a listagem de medicamentos que o usuário do SUS tem direito. 

II - Implementar um projeto permanente de mobilização social com várias finalidades: Por exemplo: Garantir , 

no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde. 

III - Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos funcionários do SUS. 
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 incorretas. 
 
20 - Assinale a alternativa correta considerando a Lei nº 8142/90: 
a) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como: despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta; investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional; investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do 
Ministério da Saúde e cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e 
Distrito Federal. 
b) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como: apenas despesas de custeio do Ministério da Saúde, 
seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta; investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do 
Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional; investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da 
Saúde e cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como: apenas despesas de capital do Ministério da Saúde, 
seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta; investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do 
Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional; investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da 
Saúde e cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
21 - Para a normatização do diagnóstico, investigação e tratamento da hipertensão arterial, as sociedades de 

Nefrologia, Cardiologia, Hipertensão entre outras lançaram recomendações que estão contidas na V Diretriz 

Brasileira de Hipertensão Arterial.  Com base nessa Diretriz assinale a alternativa correta: 
a) É considerado hipertenso todo o paciente que em medidas ocasionais da pressão arterial no consultório, mantenha 
níveis maiores que 130mmHg de sistólica ou 85mmHg de diastólica. 
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b) É considerado como hipertensão sistólica isolada, somente o paciente que apresentar persistentemente níveis acima 
de 160mmHg de pressão sistólica e medidas  inferiores a 90mmHg da pressão diastólica.  

c) O tratamento anti-hipertensivo de um paciente hipertenso com nefropatia e proteinúria maior que 1,0g/24h, deve 
objetivar  níveis pressóricos  inferiores a 125/75mmHg. 

d) Medidas não farmacológicas só tem indicação nos pacientes com hipertensão arterial limítrofe. 
 
22 - Assinale a alternativa correta que correlaciona o medicamento anti-hipertensivo e o efeito adverso: 

(a) Diurético de alça (1) edema de extremidades 

(b) Bloqueador de canal de Cálcio (2) sonolência e hipotensão postural 

(c) Alfa agonista central (3) tosse e hiperpotassemia 

(d) Inibidor de enzima de conversão de angiotensina (4) intolerância a glicose, bradicardia 

(e) beta bloqueador (5) hipopotassemia e hipomagnesemia 

a) (a – 2); (b – 4); (c – 3); (d – 5); (e – 1) 
b) (a – 5); (b – 2); (c – 1); (d – 4); (e – 3) 
c) (a – 5); (b – 4); (c – 3); (d – 1); (e – 2) 
d) (a – 5); (b – 1); (c – 2); (d – 3); (e – 4) 
 
23 - Devemos suspeitar de hipertensão arterial secundária, indivíduos que tem as seguintes características, 

exceto:  
a) Início dos sintomas após os 30 anos e antes de 50 anos de idade. 
b) Manifestação concomitante de cefaléia, palpitações, sudorese em crises com a hipertensão. 
c) Hipopotassemia espontânea. 
d) Hipertensão arterial grave e ou resistente. 
 
24 - Um homem de 60 anos de idade vem a consulta médica devido a suspeita de insuficiência renal crônica. Sua 

creatinina atual é 1,9mg/dL. Sendo o seu peso 70Kg e a altura 1,68m. O clearance estimado pela formula de 

Cockcroft – Gault é: 
a) 15,2 mL/min 
b) 40,9 mL/min 
c) 72,6 mL/min 
d) 120mL/min 
 
25 - Um paciente idoso, interno de um sanatório devido a esquizofrenia, foi trazido ao pronto socorro, com 

história de rebaixamento do nível de consciência.  Ao exame apresentava-se, taquipneico, taquicardico, nível 

pressórico de 100/50mmHg. Mucosas secas e turgor de pele pastoso. Peso referido de 60Kg. A diurese 

monitorada após passagem de sonda vesical foi de 15mL/hora.  Os resultados dos exames complementares 

foram: 

Creatinina: 2,4mg/dL 

Uréia: 190mg/dL 

Sódio sérico: 138mEq/L 

Creatinina Urinária: 50mg/dL 

Sódio Urinário: 9mEq/L  

Hematócrito: 59% 

Com relação a essa insuficiência renal podemos afirmar: 
a) É devido a necrose tubular aguda (NTA), pois a uréia é desproporcionalmente elevada em relação a creatinina. 
b) A fração de excreção de Sódio é de 3% portanto é devido a NTA. 
c) Por ser idoso e ter insuficiência renal não deve ser hidratado, pois pode causar descompensação cardíaca. 
d) É uma insuficiência renal pré-renal. 
 
26 - Sobre a Doença Renal Crônica (DRC), assinale a alternativa correta: 
a) O estagio 1 da DRC é caracterizado por um clearance de creatinina acima de 60 a 90mL/min. 
b) O estagio 3 da DRC é caracterizado por um clearance de creatinina entre 15 e 30mL/min. 
c) É recomendável a confecção de fístula arterio-venosa para hemodiálise nos pacientes na fase 4 da DRC. 
d) A monitorização dos níveis de Cálcio e Fósforo está indicada somente nos pacientes em programa de diálise. 
 
27 - Com relação a anemia dos pacientes com doença renal crônica (DRC) podemos afirmar que: 
a) Pacientes em programa de terapia renal substitutiva devem receber reposição parenteral de ferro somente se a 
ferritina estiver em nível inferior ao normal para a população geral (inferior a 20ng/mL). 

b) Deve se utilizar medicamentos estimuladores da eritropoese (Eritropoetina recombinante humana) em pacientes em 
estagio 5 da DRC, sempre que a hemoglobina estiver abaixo de 11g/dL, quando outras causas de anemia foram 
excluídas. 

c) A hemoglobina em pacientes com DRC não deve ultrapassar 10g/dL devido ao risco de trombose da Fistula e piora 
do controle da hipertensão. 
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d) A transfusão sanguínea está indicada sempre que um paciente com DRC em uso de medicamentos estimuladores da 
eritropoese, apresentar níveis de hemoglobina abaixo de 10g/dL. 

 
28 - Fazem parte das manifestações clássicas da síndrome nefrótica exceto: 
a) Proteinúria acima de 3,0g/24h 
b) Hipoalbuminemia 
c) Edema 
d) Hipertensão arterial 
 
29 - Com relação às glomerulopatias podemos afirmar que: 
a) A maior incidência de síndrome nefrótica por lesões mínimas é na 3ª década de vida. 
b) Proteinúria nefrótica sem hematúria ou leucocitúria são características da Glomerulonefrite membranoproliferativa. 
c) Doença de Berger (nefropatia por IgA) caracteriza-se por síndrome nefrótica e raramente apresenta hematúria. 
d) A glomeruloesclerose segmentar e focal pode recidivar após o transplante renal. 
 
30 - O comprometimento renal é observado em mais da metade dos pacientes adultos com Lupus eritematoso 

sistêmico.  Sobre a nefropatia lúpica podemos afirmar que: 
a) Sempre que suspeitamos de nefrite lúpica o rim do paciente deve ser biopsiado. 
b) A forma mais grave da nefrite lúpica é a classe 5 (classificação da Organização Mundial de Saúde), pois sempre 
evolui para insuficiência renal. 

c) A ciclofosfamida administrada na forma de pulsoterapia é a terapia de escolha para a nefrite lúpica classe 4(OMS). 
d) A nefrite lúpica Classe 1 pela OMS é caracterizada por proliferação mesangial , hematúria e proteinúria não 
nefrótica. 

 
 
 







