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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 - Referente Ceratite Puntacta Superficial é INCORRETO relacionar: 
a) Tem como sintomas a dor, fotofobia, olho vermelho, sensação de corpo estranho. 
b) Trata-se em usuários de lente de contato lesões graves sem suspender o uso das mesmas. 
c) Tem como sinais clínicos as lesões epiteliais pequenas e puntiformes. 
d) Trata-se nas lesões discretas em não usuários de lente de contato com lágrimas artificiais, de preferência sem 
conservantes. 
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22 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente ao Tracoma: 

1 - Ocorre principalmente em países em desenvolvimento. 

2 - Pode-se tratar o adulto com tetracilcina ou eritromicina 500 mg VO 4 vezes ao dia. 

3 - Pode causar Triquíase. 
a) Somente a afirmativa 1 está correta. 
b) Somente a afirmativa 2 está correta. 
c) Somente a afirmativa 3 está correta. 
d) As três afirmativas estão corretas. 
 
23 - Pode-se afirmar sobre a Conjuntivite do Recém Nascido. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Pode apresentar secreção purulenta, mucopurulenta ou mucóide. 
b) Pode acometer um ou ambos os olhos. 
c) Não apresenta injeção conjuntival. 
d) Acomete o primeiro mês de vida. 
 
24 - Pode-se afirmar sobre a Obstrução congênita do ducto nasolacrimal. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Apresenta lacrimejamento constante, secreção leve crônica, edema de pálpebras. 
b) Tem como etiologia geralmente, devido o resultado de uma membrana imperfurada no pólo distal do ducto 
nasolacrimal. 
c) A conjuntivite não é diagnóstico diferencial. 
d) Na presença de dacriocistite aguda é necessário a prescrição de antibiótico sistêmico. 
 
25 - Pode-se relacionar sobre ao Glaucoma agudo de ângulo fechado. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Apresenta dor, visão turva com halos coloridos ao redor de lâmpadas, cefaléia frontal, náuseas e vômito. 
b) Não forma ceratopatia bolhosa. 
c) Pode-se originar a partir do bloqueio pupilar. 
d) O glaucoma traumático é diagnostico diferencial.  
 

26 - Pode-se afirmar sobre a Miastenia Gravis. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Pode apresentar visão dupla e ou queda de pálpebra. 
b) Pior ao final do dia ou quando o indivíduo esta cansado. 
c) Etiologia desconhecida. 
d) Trata-se com auxílio de neurologista. 
 
27 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente a etiologia do nistagmo: 

1 - Pode ser idiopático. 

2 - Pode relacionar com Albinismo ou Aniridia. 

3 - Pode relacionar com a Amaurose congênita de Leber. 
a) Somente a afirmativa 1 está incorreta. 
b) Somente a afirmativa 2 está incorreta. 
c) Somente a afirmativa 3 está incorreta. 
d) Todas afirmativas estão corretas. 
 

28 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA referente aos sintomas da Oclusão de 

artéria central da retina: 
a) Indolor e unilateral. 
b) Pode haver história de amaurose fugaz. 
c) Defeito pupilar aferente significativo e estreitamento arteriolar retiniano pode estar relacionado. 
d) Perda visual gradativa. 
 
29 - Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA referente Degeneração macular 

relacionada a idade: 
a) Existem três tipos. 
b) Todas as formas ocorrem quase que exclusivamente em pacientes com mais de 50 anos. 
c) Apresenta drusas maculares, acúmulos pigmentares na retina externa. 
d) Pode apresentar os sinais clínicos quase sempre em ambos os olhos. 
 
30 - Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA referente a Miopia degenerativa: 
a) Geralmente os pacientes são adultos jovens. 
b) O sintoma principal é a diminuição da visão. 
c) Apresenta crescente miópico. 
d) Pode ocorrer rupturas retinianas. 

 







