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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro 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, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
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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Império da Vaidade 
 

Você sabe por que a televisão, a publicidade, o cinema e os jornais defendem os músculos torneados, as 
vitaminas milagrosas, as modelos longilíneas e as academias de ginástica? Porque tudo isso dá dinheiro. Sabe por que 
ninguém fala do afeto e do respeito entre duas pessoas comuns, mesmo meio gordas, um pouco feias, que fazem 
piquenique na praia? Porque isso não dá dinheiro para os negociantes, mas dá prazer para os participantes. 

O prazer é físico, independentemente do físico que se tenha: namorar, tomar milk-shake, sentir o sol na pele, 
carregar o filho no colo, andar descalço, ficar em casa sem fazer nada. Os melhores prazeres são de graça - a conversa 
com o amigo, o cheiro do jasmim, a rua vazia de madrugada -, e a humanidade sempre gostou de conviver com eles. Ter 
um momento de prazer é compensar muitos momentos de desprazer. Relaxar, descansar, despreocupar-se, desligar-se 
da competição, da áspera luta pela vida - isso é prazer. 

Mas vivemos num mundo onde relaxar e desligar-se, tornou-se um problema. O prazer gratuito, espontâneo, 
está cada vez mais difícil. O que importa, o que vale, é o prazer que se compra e se exibe, o que não deixa de ser um 
aspecto da competição. Estamos submetidos a uma cultura atroz, que quer fazer-nos infelizes, ansiosos, neuróticos. As 
filhas precisam ser Xuxas, as namoradas precisam ser modelos que desfilam em Paris, os homens não podem assumir a 
idade. 

Não vivemos a ditadura do corpo, mas seu contrário: um massacre da indústria e do comércio. Querem que 
sintamos culpa quando nossa silhueta fica um pouco mais gorda, não porque querem que sejamos mais saudáveis - mas 
porque, se não ficarmos angustiados, não faremos mais regimes, não compraremos mais produtos dietéticos, nem 
produtos de beleza, nem roupas e mais roupas. Precisam da nossa impotência, na nossa insegurança, da nossa angústia, 
das nossas belezas vazias. 

O único valor coerente que essa cultura apresenta é o narcisismo. Vivemos voltados para dentro, à procura de 
mundos interiores. O narcisismo explica nossa ânsia pela fama e pela posição social. É hipocrisia dizer que entramos 
numa academia de ginástica porque estamos preocupados com a saúde. Se fosse assim, já teríamos arrumado uma 
solução para as questões mais graves, como a poluição que arrebenta os pulmões, o barulho das grandes cidades, a falta 
de saneamento. 

Estamos preocupados em marcar a diferença, em afirmar uma hierarquia social, em ser distintos da massa. O 
cidadão que passa o dia à frente do espelho, medindo o bíceps e comparando o tórax com o vizinho do lado, é uma 
pessoa movida por uma necessidade desesperada - precisa ser admirado para gostar de si próprio. A mulher que fez da 
luta contra os cabelos brancos e as rugas seu maior projeto de vida tornou-se a vítima preferencial de um massacre da 
indústria de cosméticos. Como foi demonstrado pela feminista americana Naomi Wolf, “O segredo da indústria da boa 
forma é que as pessoas nunca ficam em boa forma: os métodos de rejuvenescimento não impedem o envelhecimento, 
90% das pessoas que fazem regime voltam a engordar, e assim por diante. O que se vende não é um sonho, mas um 
fracasso, uma angústia, uma derrota.” 

Estamos atrás de uma beleza frenética, de um padrão externo, fabricado, que não é neutro nem inocente. Ao 
longo dos séculos, a beleza sempre esteve associada ao ócio. As mulheres do Renascimento tinham aquelas formas 
porque isso mostrava que elas não trabalhavam. As belas personagens femininas do romantismo brasileiro sempre 
tinham a pele branca, alabastrina - qualquer tom mais moreno, como se sabe, já significava escravidão e trabalho. 
Beleza e luta de classes. Estamos na fase da beleza ostentatória, que faz questão de mostrar o dinheiro, o tempo livre 
para passar tardes em academias e mostra, afinal, quem somos nós: bonitos, ricos e dignos de ser admirados. 
                                                               (Paulo Moreira Leite. Veja) 

 

01 - O autor faz uma contraposição entre dois tipos de prazer: o prazer gratuito e espontâneo e o prazer 
comprado. Segundo o ponto de vista dele, quais dos itens seguintes definem o prazer espontâneo? 
a) O prazer é físico, relaciona-se com o corpo. 
b) O prazer é feito de coisas simples. 
c) O prazer consiste em descansar, desligar-se e relaxar. 
d) O prazer está em ter um corpo bonito. 
 
02 - Qual dos itens abaixo sintetiza melhor as ideias apresentadas no texto?  
a) O texto faz uma crítica ao narcisismo, enfatizando-o durante todo o artigo como algo negativo. 
b) O texto discute e critica os comportamentos narcisistas de uma sociedade competitiva, sobretudo a ganância. 
c) O texto realiza uma denúncia da manipulação dos meios de comunicação, que criam necessidades de consumo 
relacionados aos padrões de beleza, com intuito das autoridades tomarem uma atitude. 
d) O texto faz uma crítica à mentalidade narcisista, consumista e competitiva da sociedade - largamente difundida pelos 
meios de comunicação -, que tem transformado o prazer, comprado-o através dos padrões distorcidos e ostentatórios da 
beleza. 
 
03 - O autor afirma que a preocupação com a saúde é hipocrisia, senão todos estariam preocupados também 
com: 
a) ... a poluição que arrebenta os pulmões, o barulho das grandes cidades, a falta de saneamento.... 
b) ... o massacre da indústria de cosméticos. 
c) ... o afeto e o respeito entre as pessoas. 
d) ... prazer gratuito e espontâneo. 
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04 - O trecho a seguir é marcado pela presença das aspas. “O segredo da indústria da boa forma é que as pessoas 
nunca ficam em boa forma: os métodos de rejuvenescimento não impedem o envelhecimento, 90% das pessoas que 

fazem regime voltam a engordar, e assim por diante. O que se vende não é um sonho, mas um fracasso, uma 

angústia, uma derrota.” Assinale a alternativa que justifica o emprego desse sinal de pontuação: 
a) Indica uma  citação de autoridade no assunto. 
b) Assinala um  neologismo. 
c) Destaca o trecho, substituindo os parênteses. 
d) Marca a interrupção de pensamento do autor. 
 
05 - Assinale a alternativa correta com relação ao diminutivo plural dos seguintes substantivos retirados do 
texto: jornais, homens, filhas e belezas: 
a) jornaisinhos, homensinhos, filhinhas, belesinhas 
b) jornaizinhos, homenzinhos, filinhas, belezinhas 
c) jornaizinhos, homenzinhos, filhinhas, belezinhas 
d) jornaizinhos, homensinhos, filinhas, belezinhas 
 

06 - Marcos pretende construir uma rampa de acesso para o primeiro andar de um edifício, de forma que, ao 
subi-la, uma pessoa elava-se 3 m em relação ao piso térreo. Sabe-se que a base dessa rampa deve medir 4 m. 
Portanto, o comprimento dessa rampa será de: 
a) 3 m. 
b) 4 m. 
c) 4,5 m. 
d) 5 m. 
 
07 - Gabriela necessita encapar para presente, uma caixa cúbica cujas arestas medem 20 cm. Sabe-se que para 
realizar essa tarefa, Gabriela necessitará de 25% a mais de material, devidos as percas com as dobras e as sobras 
de papel. Portanto, são necessários para encapar essa caixa: 
a) 0,04 m2 de papel. 
b) 0,24 m2 de papel. 
c) 0,3 m2 de papel. 
d) 150 cm2 de papel. 
 
08 - O quadrado, menos o triplo da idade de Paulo é igual a 28. Paulo tem: 
a) 8 anos. 
b) 7 anos. 
c) 6 anos. 
d) 5 anos. 
 
09 - Donizete contratou 5 pessoas que deveriam concluir uma obra em 7 dias, trabalhando 10 horas por dia. Se 
fossem contratadas 6 pessoas, trabalhando no mesmo ritmo 8 horas por dia, a mesma obra seria concluída no: 
a) décimo dia. 
b) oitavo dia. 
c) sétimo dia. 
d) sexto dia. 
 
10 - Carlos aplicou um capital a juros simples de 3% a. m. durante 5 meses. Ao final desse período, retirou um 
montante de R$ 736,00. O capital aplicado por Carlos foi de: 
a) R$ 640,00. 
b) R$ 630,00. 
c) R$ 610,00. 
d) R$ 600,00. 
 
11 - Segundo o artigo 7º da Constituição Federal a garantia de irredutibilidade do salário para o trabalhador 
urbano e rural: 
a) Não admite exceções. 
b) Apenas pode ser excepcionado através de acordo coletivo. 
c) Pode ser excepcionado através de convenção e acordo coletivo. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
12 - Os servidores públicos abrangidos pelo regime de Previdência disposto no artigo 40 da Constituição Federal 
poderão ser aposentados, voluntariamente, desde que cumpram o tempo mínimo de 10 anos de efetivo serviço 
público e 05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. No entanto, para que isso ocorra o servidor 
deve cumprir algumas condições. Assinale a alternativa CORRETA sobre as condições exigidas pela CF/88 para 
aposentadoria voluntária: 
a) Se homem, deve ter 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. 
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b) Se mulher, deve ter 55 anos de idade e 35 anos de contribuição. 
c) Se homem ou mulher, 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. 
d) Se homem, 65 anos de idade e, se mulher, 60 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
 
13 - Considerando as disposições da Lei Complementar nº 239/98, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, serão criados exclusivamente para secretarias, diretorias de 
órgãos, chefias de divisão e assistência de gabinete. 
b) A posse em cargo em comissão não determina o afastamento do funcionário do cargo efetivo de que for titular. 
c) O servidor detentor de cargo efetivo, quando investido em cargo de provimento em comissão, obrigatoriamente terá 
como remuneração o valor do vencimento fixado para o cargo em comissão. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
14 - Segundo a Lei Complementar nº 348/2000, o servidor no período do estágio probatório: 
a) Não terá direito a nenhuma licença. 
b) Somente terá direito a licença para tratamento de saúde e licença gestante. 
c) Terá direito, entre outras, a licença para tratamento de saúde, licença gestante, adotante e paternidade, por acidente 
em serviço, para prestação do serviço militar, sendo que o período de afastamento contará para o tempo de estágio 
probatório do servidor. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
15 - Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto: 
a) Execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral. 
b) Ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. 
c) Vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
d) Coordenar, orientar, controlar e supervisionar as atividades relacionadas com a segurança e medicina do trabalho. 
 
16 - A Portaria n 648, de 28 de março de 2006 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo 
normas para sua organização assim como as responsabilidades dos gestores e as atribuições específicas dos 
profissionais que atuam nesse nível de atenção. Desta forma são atribuições dos profissionais, exceto: 
a) Agente comunitário de saúde deverá verificar os níveis de pressão arterial, peso, altura e circunferência abdominal, 
em indivíduos da demanda espontânea da unidade de saúde. 
b) O médico deverá solicitar exames complementares, quando necessário. 
c) O médico deverá desenvolver atividades educativas de promoção de saúde com todas as pessoas da comunidade. 
d) A enfermagem deverá repetir a medicação de indivíduos controlados e sem intercorrências.  
 
17 - No dia 26 de abril, comemora-se o Dia nacional da Hipertensão. Assim, é correto afirmar, exceto: 
a) A Hipertensão Arterial Sistêmica é a segunda mais freqüente das doenças cardiovasculares, sendo superada pelas 
dislipidemias. 
b) Modificações de estilo de vida são de fundamental importância no processo terapêutico e na prevenção da 
hipertensão. 
c) São complicações da Hipertensão Arterial Sistêmica: doença cérebro-vascular, doença arterial coronariana, 
insuficiência cardíaca, doença renal crônica, doença arterial periférica. 
d) Hipertensão Arterial é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial 
diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva. 
 
18 - Ainda sobre Hipertensão, analise as afirmativas abaixo e marque a assertiva correta: 
I - Em atendimento primário, o paciente deverá ser submetido a exames subsidiários, além do exame clínico 
realizado. 
II - São exames subsidiários em atendimento primário do paciente Hipertenso, sem achados clínicos relevantes: 
Exame de urina tipo 1, dosagem de creatinina, dosagem de potássio, glicemia de jejum, hematócrito, dosagem de 
colesterol e triglicerídeos, eletrocardiograma e teste de esforço. 
III - São algumas causas de hipertensão secundária: glomerulopatia, hipertireoidismo, estresse agudo, 
intoxicação por metais pesados, abuso de álcool, insuficiência aórtica. 
a) I, II e II estão corretas    c) Apenas I e III estão corretas 
b) Apenas I e II estão corretas   d) Apenas II e III estão corretas 

 
19 - O Diabetes Mellitus é uma doença comum e de incidência crescente. Desta forma marque a alternativa 
correta: 
a) Poliúria, polifagia e polidipsia não são sintomas clínicos de diabetes. 
b) Idade acima de 45 anos, sobrepeso e obesidade central não são fatores indicativos de maior risco para diabetes. 
c) Cerca de 50% da população com diabetes não sabe que são portadores da doença, algumas vezes permanecendo não 
diagnosticados até que se manifestem sinais de complicações. 
d) Resultado de glicemia de jejum entre 126 mg/dL e 200 mg/dL, sem sintomas clínicos é diagnóstico de diabetes, não 
sendo necessário confirmação com nova glicemia. 
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20 - Ainda sobre Diabetes Mellitus, analise as afirmativas abaixo e marque a assertiva correta: 
I - O exame laboratorial, hemoglobina glicada, também conhecida como glicohemoglobina é um teste muito 
importante para avaliar o controle glicêmico de médio prazo. 
II - As causas modificáveis do diabetes tipo 2 são alimentação inadequada e inatividade física. 
III - Metformina, glibenclamida, glicazida, insulina NPH são exemplos de fármacos utilizados no tratamento da 
hiperglicemia do diabetes tipo 2. 
a) I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Apenas II e III estão corretas. 
 
21 - Quanto a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 302, de 13 de outubro de 2005, é correto afirmar, 
exceto: 
a) Esta resolução é sobre regulamento técnico para funcionamento de laboratórios clínicos. 
b) Os laboratórios clínicos e os postos de coleta estão dispensados de possuírem instrução de limpeza, desinfecção e 
esterilização, quando aplicável. 
c) A amostra deve ser identificada no momento da coleta ou da sua entrega quando coletada pelo paciente. 
d) O laboratório clínico deve assegurar a confiabilidade dos serviços laboratoriais prestados, por meio, de controle de 
qualidade interno e externo. 
 
22 - A Resolução RDC nº 306, de 7 de dezembro DE 2004 dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS). Desta forma é correto afirmar: 
a) Somente os laboratórios clínicos, hospitais e clínicas especializadas são geradoras de resíduos de serviços de saúde 
(RSS). 
b) O PGRSS (Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde) a ser elaborado deve ser compatível com 
as normas locais relativas à coleta, transporte e disposição final dos resíduos gerados nos serviços de saúde, 
estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis por estas etapas. 
c) Os seguintes resíduos podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio: culturas e estoques de 
microrganismos, resíduos de fabricação de produtos biológicos; meios de cultura e instrumentais utilizados para 
transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética. 
d) As rotinas e processos de higienização e limpeza em vigor no serviço devem ser definidos pelo SESMET (Serviço 
Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho), mesmo na presença de Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) ou por setor específico. 
 
23 - Lei Nº 13.331, de 23 de novembro de 2001 dispõe sobre a organização, regulamentação, fiscalização e 
controle das ações dos serviços de saúde no Estado do Paraná. Sobre este é correto afirmar, exceto: 
a) Os serviços privados, com ou sem fins lucrativos, participam do SUS de forma complementar, formalizada mediante 
contrato ou convênio, observadas as normas expedidas pelos órgãos de direção nacional, estadual e municipal do SUS, 
quanto às condições para seu funcionamento. 
b) A sociedade participa do Sistema Único de Saúde -SUS- através dos Conselhos e Conferências Estadual e 
Municipais de Saúde, na forma da Lei. 
c) Os serviços de vigilância sanitária e epidemiológica manterão fiscalização e controle das atividades desenvolvidas 
nos ambientes de trabalho, que, direta ou indiretamente ocasionem ou possam vir a ocasionar risco ou dano à saúde, à 
vida ou à qualidade de vida. 
d) A notificação de doenças e outros agravos poderão ser feita por qualquer cidadão, não sendo obrigatória para os 
profissionais de saúde e para todos os serviços de assistência à saúde. 
 
24 - É correto afirmar sobre PCMSO (Programa de Controle médico de Saúde ocupacional), exceto: 
a) Empresas podem ter PCMSO sem o prévio estudo do PPRA (Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais). 
b) Todas as empresas, independentemente do número de empregados ou do grau de risco de sua atividade, estão 
obrigadas a elaborar e implementar o PCMSO. (conforme item 32.2, NR – 32). 
c) O PCMSO é um documento que não necessita se homologado ou registrado no órgão Regional do Trabalho – SRT. 
d) O PCMSO deve conter o procedimento que disciplina o esquema de vacinação da empresa. 
 
25 - Ainda sobre o PCMSO, é correto afirma: 
a) O relatório anual será feito após o decorre de um ano da implantação do PCMSO. 
b) O ASO (Atestado de Saúde ocupacional) deverá conter identificação do trabalhador, podendo ser usar o número da 
identidade ou da carteira do trabalho. 
c) Com relação ao exame de mudança de função, será realizado somente se ocorrer alteração de risco. 
d) Todas alternativas anteriores estão corretas.  
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26 - Sobre as medidas de proteção para risco biológico, é correto afirmar, exceto: 
a) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso 
das mesmas. 
b) Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho 
adequada e em condições de conforto. 
c) A vestimenta dever ser cobrada em folha do pagamento do empregado. 
d) O empregador deve garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho. 
 
27 - São considerados agentes Biológicos:  
a) os microrganismos, geneticamente modificados ou não 
b) as culturas de células 
c) os parasitas; as toxinas e os príons 
d) todas as anteriores estão corretas 
 
28 - Sobre a vacinação de trabalhadores expostos a riscos biológicos, conforme NR 32, marque a alternativa 
errada: 
a) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra 
tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, a NR-
07). 
b) O empregador não precisa fazer controle de eficácia da vacina, mesmo que for recomendado pelos órgãos 
governamentais competentes. 
c) A vacinação deve ser registrada no prontuário clínico individual do trabalhador, previsto na NR-07. 
d) A vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde. 
 
29 - Com relação aos riscos químicos é correto afirmar, exceto: 
a) O médico coordenador do PCMSO deve elaborar o programa baseado no PPRA atualizado. 
b) Todas as atividades com manuseio de produtos químicos devem ser identificadas. 
c) O monitoramento biológico deve ocorrer sempre que as exposições estiverem na faixa de NA (Níveis de Ação). 
d) O ácido perclórico pode ser armazenado em prateleiras de madeira, podendo ser exposto à luz diretamente. 
 
30 - São competências do brigadista de primeiros socorros, exceto: 
a) administrar medicação, não sendo profissional de enfermagem. 
b) avaliação da cena com identificação de mecanismo do trauma. 
c) conhecer as técnicas de transporte do politraumatizado. 
d) manter vias aéreas permeáveis com manobras manuais e com equipamentos disponíveis no veículo de emergência. 
  
 
 




