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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 - Qual o principal agente etiológico causador de Pneumonia em adultos? 
a) H. Influenzae 
b) S. Pneumonae 
c) S. Aureus 
d) Micoplasma 
 
14 - Dentre os sintomas abaixo, qual o mais comum em pacientes portadores de bronquiectasias? 
a) Hemoptise 
b) Dispnéia 
c) Sibilância 
d) Tosse produtiva 

 
15 - Paciente portador de Hepatite C, sem antecedentes de patologias pulmonares e assintomático quanto ao 

sistema respiratório, será submetido a tratamento com Interferon, foi realizado PPD apresentando na leitura 

papula com 6 mm de diâmetro,  qual sua conduta? 
a) Solicitar Rx Tórax 
b) Iniciar Tratamento profilático com Isoniazida 
c) Não indicar profilaxia para Tuberculose 
d) Solicitar novo PPD  

 
16 - JCM, 70 anos,  tabagista 20 cigarros ao dia por 35 anos, apresentando dispnéia ao caminhar 2 quarterões, 

sibilância esporádica (2 x ao ano), com antecedentes de 1 infecção respiratória no último ano; realizou 

Espirometria apresentando após Broncodilatador o seguinte resultado: VEF1 49%, CVF 65%, VEF1/CVF 0,65.  

Qual a melhor alternativa para tratamento? 
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a) Formoterol 12mcg 
b) Formoterol 12mcg + Budesonida 400 mcg 
c) Salmeterol 50mcg + Fluticasona 250 mcg 
d) Beclometasona 400 mcg 
 
17 - A seguinte Espirometria de paciente portador de Esclerodermia, CVF 44%, VEF1 49%, VEF1/CVF 0,85 é 

compatível com: 
a) Distúrbio Ventilatório Misto moderado 
b) Distúrbio Ventilatório Restritivo moderado 
c) Distúrbio Ventilatório Inespecifico 
d) Distúrbio Ventilatório Restritivo acentuado 
 
18 - TAN, 19 anos, vem a consulta após internação hospitalar em UTI recente (há 70 dias) por crise asmática 

apresentando queixa de tosse seca há 5 meses, na investigação foi avaliado sintomas acompanhantes, sendo 

relatado: sibilância 2x por semana com melhora após broncodilatador de curta duração, despertar noturno a 

cada 15 dias, limitação à grandes esforços. Segundo diretrizes da SBPT qual a classificação deste paciente? 
a) Asma persistente moderada 
b) Asma persiste leve 
c) Asma persiste grave 
d) Crise asmática 
 
19 - Em pacientes com carcinoma primário de pulmão, qual o local mais freqüente de metástases? 
a) Sistema Ósseo 
b) Cérebro 
c) Supra-renal 
d) Fígado 
 
20 - Paciente do sexo feminino, 35 anos, apresentou dispnéia no primeiro PO de cirurgia plástica (lipoaspiração), 

foi levada à UTI, sendo realizado D-dimero com valor de 300, TC Tórax com contraste, apresentando lesão em 

“vidro fosco” bilateral, acometendo campos médios e bases pulmonares, não sendo visualizado trombos em 

artérias pulmonares principais; qual o diagnóstico mais provável? 
a) Pneumonia Aspirativa 
b) Tromboembolismo Pulmonar 
c) Síndrome da Embolia Gordurosa 
d) Contusão Pulmonar 
 
21 - Qual a melhor conduta para tratamento de pneumonia comunitária em paciente internado em enfermaria: 
a) Moxifloxacina 400mg/dia 
b) Azitromicina 500mg/dia 
c) Ceftriazone 1g 12/12h 
d) Amoxacilina/Clavunolato 875mg 12/12h 
 
22 - Laude a seguinte espirometria: CVF 70%, VEF1 59%, VEF1/CVF 0,63: 
a) Distúrbio Ventilatório Obstrutivo moderado 
b) Distúrbio Ventilatório Obstrutivo moderado com redução da Capacidade Vital Forçada 
c) Distúrbio Ventilatório Misto moderado 
d) Distúrbio Ventilatório Restritivo leve 
 
23 - Paciente Etilista deu entrada com quadro de vômica há 3 dias e febre, no Rx Tórax foi evidenciado massa 

pulmonar em LID, Qual o tratamento antibiótico mais indicado? 
a) Clindamicina 
b) Levofloxacina 
c) Metronidazol 
d) Amoxacilina/Clavunolato 
 
24 - Qual o tratamento indicado para pacientes portador de DPOC grave? 
a) Beclometasona  
b) Salmeterol 
c) Fenoterol 
d) Budesonida 
 
25 - Quanto ao tratamento de TEP, em paciente com dor torácica ventilatória dependente, freqüência 

respiratória 18ipm, saturação de O2 92% e 60kg, PA 100x60, qual a conduta mais indicada: 
a) Heparina 5000 UI SC 4/4H 
b) Enoxaparina 60mg SC 8/8h 
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c) Estreptoquinase 1000000 UI EV 
d) Enoxaparina 60mg SC 12/12h 
 
26 - Qual a bactéria que mais freqüente leva a pneumonia com derrame pleural? 
a) Legionella 
b) S. Pneumonae 
c) S. Aureus 
d) H. Influenzae 
 
27 - Dos itens abaixo, qual a principal contra-indicação da realização de broncoscopia flexível? 
a) Hemoptise  
b) Saturação O2 88% 
c) Dor torácica 
d) Desvio de septo nasal 
 
28 - Qual o achado mais encontrado em pacientes com tuberculose pleural? 
a) BAAR positivo  
b) Linfócitos > 80% 
c) Macrófagos > 45% 
d) Leucócitos > 50% 
 
29 - Paciente 58 anos, tabagista há 35 anos, com 4 pontos na escala de fagestron, qual a terapêutica indicada? 
a) Reposição intra-dermica de nicotina 
b) Bupropiona 
c) Vanericlina 
d) Nortriptilina 
 
30 - Qual a doença fungica mais encontrado em pacientes com seqüela de Tuberculose? 
a) Criptococose 
b) Paracoccidioidomicose 
c) Histoplasmose 
d) Aspergilose 
 
 







