Edital 001/2010 – DATA DA PROVA: 30/05/2010

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.

Nome (em letra de forma)

Identificação do candidato
Nº da inscrição

Boa Prova!

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 - Entre os tratamentos para intoxicação digitalica, quais são os fármacos mais úteis:
a) Quinidina e procainamida
b) Beta-bloqueadores adrenergicos
c) Lidocaina e fenitoina
d) Contra choque com corrente continua
14 - A depleção de qual elemento abaixo aumenta a probabilidade de alguém desenvolver intoxicação digitálica:
a) Sódio
b) Potássio
c) Cloro
d) Magnésio
15 - Qual depressor fisiopatológico abaixo é comum no choque:
a) Alcalose
b) Hipoxia
c) Acidose
d) As alternativas ‘b’ e ‘c’ estão certas
16 - Qual das complicações abaixo é comum no choque:
a) Coagulação Intravascular Disseminada
b) Síndrome da Angustia Respiratória do Adulto
c) Insuficiência Renal Aguda
d) Todas acima são verdadeiras
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17 - Nos afogamentos é importante pesquisar em primeiro lugar:
a) Traumatismo craniano ou cervical
b) Traumatismo de ossos
c) Hemorragias
d) Nenhuma das alternativas anteriores
18 - Você foi chamado para socorrer um paciente do sexo masculino apresentando incoerência de fala, delírios
bizarros, acentuada falta de iniciativa, com diagnostico psiquiátrico de Esquisofrenia, pensando em estado de
agitação aguda, qual a medicação abaixo é a mais indicada:
a) Benzodiazepinicos
b) Amitriptilina
c) Halopurinol
d) Fluxetina
19 - Paciente sofreu picada de cobra cascavel,qual a quantidade de antiveneno que devemos administrar:
a) 01 amp.IV lento
b) 01amp. IV lento e 01 amp. no Soro Fisiologico 0.9% 500ml
c) 03-05 amp diluído em Soro Fisiologico 0.9% 500ml
d) Nenhuma das alternativas anteriores
20 - Na Embolia há predomínio de quais padrões clínicos:
a) dispnéia súbita
b) dor torácica pleurítica
c) hipotensão sistêmica
d) todas alternativas anteriores são verdadeiras
21 - Qual das alternativas abaixo não é causa de retenção urinária aguda?
a) Infecção urinária – prostatite.
b) Uso de anti-histamínicos
c) Uso de beta-bloqueadores.
d) Uso de depressivos tricíclicos.
22 - Em relação a infecções urinárias, qual dos pacientes abaixo apresenta pior prognóstico?
a) Mulher jovem com disúria, polaciúria, bacteriúria e afebril.
b) Homem jovem com dor lombar a direita de forte intensidade, febre, calafrios, urina- I normal, ultrassonografia
mostrando hidronefrose no rim direito, com cálculo obstrutivo em ureter proximal.
c) Gestante de 30 semanas com bacteriúria assintomática.
d) Homem idoso, acamado, com queixa de disúria, afebril e com bacteriúria.
23 - Tipo mais comum de acidente vascular cerebral:
a) Hemorrágico
b) Isquêmico
c) Secundário à ruptura de mau formação arteriovenosa
d) Secundário à ruptura de aneurisma cerebral micótico
24 - São medicamentos anticonvulsivantes:
a) Oxcarbazepina
b) Fenitoína
c) Carbamazepina
d) Todos os acima
25 - São evidências de que houve uma crise convulsiva, exceto:
a) Mordedura de língua
b) Incontinência urinária
c) Luxação do ombro
d) CK baixa
26 - Grávida apresentando sangramento:
a) Pré eclampsia
b) Placenta prévia
c) Gemelar
d) Nenhuma das alternativas anteriores
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27 - Grávida com sangramento e dor abdominal com útero lenhoso:
a) Descolomento prematuro de placenta
b) Placenta prévia
c) Placenta marginal
d) Nenhuma das alternativas anteriores
28 - Assinale a alternativa que apresenta APENAS medicações que podem induzir hipotireoidismo clínico:
a) furosemida e perclorato
b) amiodarona e lítio
c) carbonato de cálcio e sulfato ferroso
d) aspirina e iodeto de potássio
29 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente Síndrome Nefrótica:
I - Causada por distúrbios que resultam em algum tipo de dano aos glomérulos do rim, levando à excreção
anormal de proteína na urina.
II - Podem ser causas na síndrome nefrótica primária: Nefrose lipídica, glomerulopatia membranosa,
glomerulosclerose focal e difusa, glomerulopatia mesangiocapilar, glomerulopatia mesangial, glomerulopatia
proliferativa endocapilar, outras lesões esclerosantes crônicas, outras lesões proliferativas.
III - Pode ter causas Mecânicas ou Circulatórias: Pericardite constritiva, trombose de veia renal, insuficiência
cardíaca.
a) Somente a alternativa I está incorreta.
b) Somente a alternativa II está incorreta.
c) Somente a alternativa III está incorreta.
d) Todas as alternativas estão corretas.
30 - Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA referente as Urgências e Emergências:
a) Emergência é a circunstância que exige uma cirurgia ou intervenção médica de imediato.
b) Luxações, torções, fraturas (dependendo da gravidade), dengue são emergenciais.
c) As Urgências necessitam de tratamento médico e muitas vezes de cirurgia, contudo, possuem um caráter menos
imediatista.
d) Hemorragias, parada respiratória e parada cardíaca são emergências.
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