
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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A lição final - Realize seus sonhos 

 

Quais são seus sonhos? O que você imaginou ainda criança e que gostaria de realizar? Ainda não levou a cabo 
algum deles? Continua a persegui-los de forma incansável? Ou os abandonou e passou a viver de forma mais “realista”? 
Randy Pausch, professor da Universidade Carnegie Mellon, renomado especialista em ciência da computação, ao 
descobrir-se doente, com câncer no pâncreas, e com apenas alguns meses de vida pela frente, resolveu falar em uma 
palestra de despedida sobre os sonhos que sempre acalentara. 

Não queria remoer os ferimentos e as dores provocadas pela doença terminal que, aos 46 anos, determinaram 
que ele teria muito pouco tempo pela frente na estrada da vida. Deram-lhe entre três e seis meses. Ele já ultrapassou 
essa marca em quase cinco meses e continua firme, batalhando, contando com o apoio de familiares, amigos e 
desconhecidos que se sensibilizaram com o seu discurso final na Carnegie Mellon.  

Sua apresentação ganhou o mundo virtual da internet. É possível vê-la na íntegra no YouTube. E realmente 
mexe com o coração e a cabeça de todos. Pausch conseguiu muito mais falando sobre os sonhos do que discorrendo 
sobre a enfermidade que lhe acometeu. Esse cidadão agiu como um moderno Peter Pan, que não quer crescer (no caso 
dele, morrer) e que também não deseja separar-se de sua sombra (que em sua história seria representada por sua família, 
amigos, trabalho). 

Mas a despeito disso, falou com o coração ao discursar sobre seus sonhos e permitir que inúmeras pessoas do 
mundo inteiro viessem a conhecer seus pensamentos. Para tornar ainda maior o eco em relação ao discurso e as ideias 
do professor Pausch, surgiu também o livro A lição final, escrito em parceria com o jornalista Jeffrey Zaslow. O livro, 
diga-se de passagem, não é apenas uma reprodução das principais ideias apresentadas em sua famosa e difundida 
palestra. Tampouco pode ser qualificado como obra de autoajuda. Randy Pausch resolveu, no livro, ir além das receitas 
que poderiam compor um livro de tal natureza. Ao discorrer sobre os sonhos, resgata valores, acontecimentos, 
encontros, realizações profissionais e fala sobre a família (lembrando-se, com carinho, tanto da convivência e das lições 
de seus pais, quanto de toda a convivência com sua esposa Jai e os filhos Logan, Dylan e Chloe). 

(...) Pausch fala da vida de forma otimista, ciente de que cada minuto que temos é valioso demais e que, nesse 
sentido, em vez de reclamar de sua condição, vale muito mais a pena viver intensamente o que lhe resta, agradecendo a 
benção recebida. 

Vale destacar que o pensamento do professor Randy Pausch contrasta com a vida de muitos de nós. Afinal, 
ainda há incontáveis pessoas que não perceberam que, no final das contas, a finitude do tempo é uma realidade, em 
maior ou menor escala, para todos, e que, por isso, deveríamos mesmo utilizá-lo com maior sabedoria do que estamos 
fazendo na maioria dos casos... 

Isso significa, de acordo com Randy, agarrar seus sonhos com unhas e dentes, buscar sua realização a todo 
custo (desde que dentro dos limites da ética e da responsabilidade), não deixar jamais de ter metas e, é claro, amar a 
vida e suas possibilidades.  

Penso que o livro de Randy Pausch, “A lição final”, se tornou um elemento de inspiração que pode ser bastante 
poderoso para quem se dispuser a ler não apenas com os olhos, a mente, a racionalidade, mas, principalmente, com o 
coração...  

João Luís de Almeida Machado                  
 
01 - O texto apresentado trata-se de um artigo escrito pelo professor João Luís de Almeida Machado estudioso 
sobre educação, o que o faz ter maior conhecimento para comentar sobre a palestra e o livro de Randy Pausch.  
Assinale a alternativa que delimita a ideia central do artigo em questão: 
a) Trata-se da apresentação de um livro de autoajuda para motivar pessoas que se encontram na mesma situação que o 
escritor. 
b) O artigo relata a vida de Randy Pausch e a efemeridade com que a doença o atingiu, mostrando que ele é um caso 
raro da medicina que ultrapassou o limite dado para que continuasse vivo, o que tem chamado a atenção de todos na 
internet. 
c) Conscientizar as pessoas de  empregar sua existência de modo sábio,  aproveitando todos os prazeres que a vida 
oferece, sem se importar com o dia de amanhã. 
d) Apresenta a experiência vivida por um professor que tem empregado seus últimos dias de vida em tentar mexer com 
o sentimento e com o intelecto das pessoas, levando-as a refletir sobre  como viver intensamente e de forma otimista. 
 
02 - Quanto ao livro publicado por Randy Pausch, pode-se afirmar que a obra é: 
a) uma biografia. 
b) um livro de auto-ajuda. 
c) apenas uma receita que orienta pessoas a terem uma vida mais saudável, afim de evitar possíveis patologias futuras, 
baseadas em sua experiência de vida. 
d) um livro baseado na palestra elaborada para difundir as ideias do autor como o resgate de valores, realizações 
profissionais, família enfim a realização de sonhos. 
 
03 - Analise a pontuação do trecho destacado e assinale a alternativa correta: 
Penso que o livro de Randy Pausch, “A lição final”, se tornou um elemento de inspiração que pode ser bastante 

poderoso para quem se dispuser a ler não apenas com os olhos, a mente, a racionalidade, mas principalmente, com o 

coração... 
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A - As aspas em “A lição final” foram utilizadas para evidenciar o título da obra. 
B - As vírgulas do trecho grifado foram usadas para separar os itens de uma enumeração. 
C - As reticências no final do trecho, para mostrar que o pensamento não foi concluído, causando assim um 
efeito coesivo. 
D - As vírgulas que apresentam o título do livro, foram empregadas para isolar o vocativo. 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) As afirmativas estão corretas, exceto a letra D. 
c) Apenas as afirmativas A e C estão corretas. 
d) As afirmativas estão corretas, exceto a letra B. 
 
04 - Considerando que concordância nominal é a relação entre os nomes, assinale a alternativa que completa 
corretamente as orações com a palavra indicada pelos parênteses: 
A - As simples ações são ______________válidas para a construção de uma vida melhor. (bastante) 
B - Sonhar é___________ em todos os momentos da vida. (bom)  
C - Todos os que estavam presentes na palestra ficaram _________ confusos sobre seu posicionamento em 
relação à vida e decidiram que era melhor repensar suas ações. (meio)  
D - A senhora não falou muito _______________ para o palestrante. (obrigado) 
E - Eles ______________ ficaram assustados com sua incapacidade para sonhar. (próprio) 
a) bastante, bom, meio, obrigada, próprios. 
b) bastantes, bom, meio, obrigada, próprio. 
c) bastantes, bom, meios, obrigado, próprios. 
d) bastante, bom, meios, obrigada, próprio. 
 
05 - Observe as orações abaixo e assinale a alternativa que apresenta a análise gramatical correta quanto a 
concordância verbal, (C) corretas e (I) incorretas: 
A - Recebeu aplausos, no mês passado, a palestra do Professor Pausch. 
B - Recebeu inúmeros elogios as pessoas que passaram a colocar a realização dos sonhos como meta de vida. 
C - Devem fazer dois anos que não me dedico à realização de meus sonhos.  
D - Houve momentos de emoção e de lembranças durante a leitura do livro A lição final. 
Assinale a seqüência correta de cima para baixo: 
a) C, I, I, C. 
b) I, C, I, C. 
c) C, C, I, I. 
d) I, I, C, C. 
 
06 - Leia o seguinte pensamento de Shakespeare: “Nós somos do tecido de que são feitos os sonhos!” Qual é a 
relação temática entre o texto I e esse pensamento? 
a) Ambos foram criados por escritores renomados. 
b) Os dois textos tratam da importância dos sonhos para a vida. 
c) Os textos falam que a atividade de sonhar é inerente aos seres humanos.  
d) Não há nenhuma relação temática entre o texto e o pensamento. 
 
07 - João Paulo adquiriu um aparelho eletrônico por R$ 286,20. Esse valor corresponde a 40% dos juros 
recebidos após 9 meses da aplicação de determinado capital à taxa de juros simples de 18% a.a. O capital 
aplicado por João Paulo foi de: 
a) R$ 4900,00. 
b) R$ 5100,00. 
c) R$ 5300,00. 
d) R$ 5500,00. 
 
08 - Seis torneiras ligadas simultaneamente, enchem, em 27 minutos, com água uma caixa cúbica de arestas 
medindo 1,8 m. Se fossem 8 torneiras ligadas simultaneamente, o tempo necessário para encher essa caixa seria: 
a) menor que 20 minutos. 
b) maior que 20 minutos e menor que 22 minutos. 
c) maior que 22 minutos e menor que 25 minutos. 
d) maior que 25 minutos. 
 
09 - Natã comprou 3 calças e 8 camisas por R$ 695,60. Sabe-se que o preço de cada camisa corresponde a 4/5 do 
valor de uma calça. Se Natã tivesse comprado apenas 1 camisa e 1 calça, teria pago: 
a) R$ 123,30. 
b) R$ 132,30. 
c) R$ 133,20. 
d) R$ 136,30. 
 
10 - Ingrid desenhou um retângulo de largura 9 cm e comprimento 12 cm. A diagonal desse retângulo mede: 
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a) 15 cm. 
b) 17 cm. 
c) 18 cm. 
d) 20 cm. 
 
11 - Aproximadamente, quanto tempo se passou entre a criação e a efetiva instalação do Município de Godoy 
Moreira? 
a) 3 (três) meses. 
b) 6 (seis) meses. 
c) 9 (nove) meses. 
d) 1 (um) ano. 
 
12 - Monetariamente falando, as exportações de frango no Estado do Paraná em 2.011: 
a) Ainda não foram divulgados os resultados do ano passado. 
b) Cresceram cerca de 20,8%. 
c) Diminuíram cerca de 20,8%. 
d) Mantiveram-se estáveis. 
 
13 - Quantos municípios fazem divisa com Godoy Moreira? 
a) 2 (dois). 
b) 3 (três). 
c) 4 (quatro). 
d) 5 (cinco). 
 
14 - Que trecho da notícia publicada no Jornal da Manhã está INCORRETO?  
a) O Estado do Paraná produz anualmente 220 mil toneladas de uva na safra de outono e primavera. 
b) A produtividade média do Paraná é de 17,5 toneladas de uva por hectare, conforme o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).  
c) Marialva é o maior município produtor do Estado, com 1.430 hectares de área de parreirais, e um volume de 43.2 mil 
toneladas. 
d) No Brasil, o Paraná ocupa a quarta colocação em produção de uva, seguido pela Bahia e Santa Catarina e atrás do 
Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco.  
 
15 - A doença de chagas causa manifestações viscerais, pode-se afirmar. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Uma das principais manifestações viscerais da doença de Chagas é o megacólon e suas consequentes complicações, 
tais como a constipação crônica e severa, a desconfortante distensão abdominal. 
b) Os fenômenos oclusivos associados ao fecaloma e ao volvo da sigmóide, a necrose da alça volvida, a colite 
isquêmica ou a úlcera que pode ou não perfurar. 
c) São as alternativas possíveis para o tratamento cirúrgico do megacólon chagásico, todas com os objetivos de aliviar 
os sintomas da doença e prevenir suas complicações.  
d) Operações que incluem amplas dissecções do reto e que naturalmente se associam a número maior de complicações, 
devem ser utilizadas amplamente, principalmente nos casos em que o reto tem dimensões normais.  
 
16 - Referente a tuberculose, pode-se associar. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Mycobacterium tuberculosis, também conhecido por bacilo de Koch.  
b) A doença costuma afetar os pulmões mas pode, também, ocorrer em outros órgãos do corpo, mesmo sem causar dano 
pulmonar.  
c) Esta doença ocorre somente em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento.  
d) Com o surgimento da Síndrome da Imunodeficiência Humana (SIDA) no início da década de 80, o número de casos 
da doença aumentou.  
 
17 - Infecção causada por um grupo de vírus que determinam lesões papilares as quais, ao se fundirem, formam 
massas vegetantes de tamanhos variáveis, com aspecto de couve-flor. Está correto afirmar, exceto: 
a) Condiloma acuminado. 
b) Herpes Zóster. 
c) Dermatite atópica. 
d) Lúpus Eritematoso Sistêmico. 
 
18 - A pré-eclâmpsia é uma condição específica da gestação que envolve a falência de diversos órgãos e está 
associada à hipertensão e proteinúria. São fatores de risco, exceto: 
a) Hipertensão arterial sistêmica crônica.  
b) Multigestação. 
c) Diabetes mellitus. 
d) Gravidez depois dos 35 anos e antes dos 18 anos. 
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19 - As hemorróidas internas são classificadas em quatro graus (I a IV), em função do nível de prolapso (ou seja, 
da exteriorização) através do orifício retal, assinale a alternativa incorreta: 
a) Hemorróidas de grau I: não prolapsam através do orifício retal. 
b) Hemorróidas de grau II: prolapsam através do orifício retal e a sua redução (ou seja, o retorno à sua posição 
original) é espontânea. 
c) Hemorróidas de grau III: prolapsam através do orifício retal e a sua redução só é conseguida manualmente. 
d) Hemorróidas de grau IV: estão prolapsadas através do orifício retal, a sua redução manualmente é impossível e é 
sempre acompanhado de fissura anal. 
 
20 - Quanto ao refluxo gastroesofágico e seus mecanismos anatômicos que o impedem é correto afirmar, exceto: 
a) Entrada oblíqua do esôfago no estômago (promove o fechamento quando o estômago está cheio. 
b) Piloro hipotônico, (promove a passagem mais rápida do alimento do estomago para o duodeno). 
c) Elementos de fixação do estômago (artéria gástrica esquerda e ligamento frenoesofágico). 
d) Fator valvular (prega de Gubaroff). 
 
21 - Alguns estudos apontam como fatores importantes para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Pode-se 
relacionar, exceto: 
a) Aspectos neuroquímicos: diminuição de substâncias através das quais se transmite o impulso nervoso entre os 
neurônios, tais como a acetilcolina e noradrenalina.  
b) Aspectos ambientais: exposição/intoxicação por alumínio e manganês.  
c) Pré-disposição genética em algumas famílias, necessariamente hereditária. 
d) Aspectos infecciosos: como infecções cerebrais e da medula espinhal.  
 
22 - O sarcoptes scabiei é causador de uma patologia dermatológica. Analise as afirmativas abaixo: 
I - É transmitida pelo contato direto entre pessoas, pelo compartilhamento de roupas, roupas de cama ou por 
relações sexuais. É comum em ambientes lotados e pouco higiênicos, como cadeias e zonas de baixo meretrício.  
II - Pode ser considerada uma DST, pois boa parte das transmissões ocorre em relações sexuais. A transmissão 
através de outros contatos físicos não-sexuais (como um aperto de mão ou um abraço) é bem mais rara, embora 
seja possível. A doença também é bastante transmitida entre mãe e filho lactante.  
III - O ácaro é capaz de perfurar e penetrar a pele em questão de minutos. Isso leva a uma coceira intensa, 
associada a lesões de pele causadas pela penetração do ácaro e pelas coçaduras.  
IV - Às lesões, seguem-se infecções secundárias que podem ser graves, especialmente em pacientes portadores de 
HIV ou outras doenças imunológicas. As áreas preferenciais de infecção são os punhos, as axilas, o ventre, as 
nádegas, os seios e os órgãos genitais masculinos. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
c) As 4 afirmativas estão corretas. 
d) As 4 afirmativas estão incorretas. 
 
23 - Há vários tipos principais de anomalias cromossômicas ou variantes, na Sindrome de Down. Assinale a 
alternativa incorreta: 
a) trissomia simples (padrão): a pessoa possui 47 cromossomos em todas as células (ocorre em cerca de 95% dos casos 
de Síndrome de Down). A causa da trissomia simples do cromossomo 21 é a não disjunção cromossômica. 
b) translocação: o cromossomo extra do par 21 fica "grudado" em outro cromossomo. Nese caso embora indivíduo 
tenha 46 cromossomos, ele é portador da Síndrome de Down (cerca de 3% dos casos de Síndrome de Down). Os casos 
de mosaicismo podem originar-se da não disjunção mitótica nas primeiras divisões de um zigoto normal. 
c) mosáico: a alteração genética compromete apenas parte das células, ou seja, algumas células têm 47 e outras 46 
cromossomos (ocorre em cerca de 2% dos casos de Síndrome de Down). Os casos de mosaicismo podem originar-se da 
não disjunção mitótica nas primeiras divisões de um zigoto normal. 
d) trissomia composta: a alteração composta de 2 ou mais variante de trissomia. Ocorre em cerca de 1 % dos casos de 
síndrome de down. 
 
24 - A síndrome de Klinefelter é uma patologia de etiologia genética. Analise as afirmativas abaixo: 
I - As pessoas com síndrome de Klinefelter, do sexo feminino, têm um cromossomo X adicional (47, XXY), 
estatura elevada, nenhum desenvolvimento do tecido mamário. O atraso da linguagem (51%), o atraso motor 
(27%) e problemas escolares (50%) complicam o desenvolvimento destas crianças. 
II - Também é possível encontrar pessoas com outros cariótipos, como 48, XXXY, 48, XXYY ou 49, XXXXY. É 
de esperar que indivíduos com a síndrome de Klinefelter tenham uma esperança média de vida normal, no 
entanto há a referir um aumento considerável de acidentes vasculares cerebrais (6 vezes superior à população 
geral), assim como na incidência do câncer. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Ambas afirmativas estão incorretas. 
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d) Ambas afirmativas estão corretas. 
 
25 - A gripe influenza a h1n1 é uma doença causada por uma das mutações (geralmente h1n1) do vírus influenza. 
Analise as afirmativas abaixo: 
I - Uma doença causada por uma das mutações (geralmente H1N1) do vírus Influenza A. Portanto, é um vírus 
novo, com material genético desconhecido para o sistema imunológico das pessoas. Este novo vírus surgiu devido 
a uma grande variação antigênica do vírus Influenza. 
II - O vírus se dissemina entre os porcos por aerosol da secreção respiratória destes pelo contato direto ou 
indireto. Eles podem ser infectados por vírus Influenza das aves, de humanos bem como de Influenza suíno. Os 
porcos podem ser infectados ao mesmo tempo por mais de um tipo de vírus, o que permite que estes se misturem. 
A infecção em humanos por Influenza suíno pode ocorrer em casos isolados ou surtos. Esta doença pode surgir 
após contato da pessoa sadia com porco infectado ou de pessoa sadia com pessoa infectada. No entanto, neste 
momento não há qualquer confirmação de transmissão entre porcos e humanos. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Ambas afirmativas estão incorretas. 
d) Ambas afirmativas estão corretas. 
 
26 - Quanto ao antraz é correto relacionar, exceto: 
a) Bacillus anthracis 
b) Acomete somente a pele 
c) Não há casos da doença no Brasil 
d) Pode ser tratada com antibióticos como penicilina, tetraciclina, eritromicina e ciprofloxacino 
 
27 - Seus sintomas são sangramento e inflamação gengival com conseqüente perda dos dentes, inflamação e dor 
nas articulações, queda de cabelos, entre outros. Esta doença, pode, inclusive, desencadear quadro de anemia, 
devido a pequenas hemorragias. Pode-se relacionar corretamente: 
a) Anemia ferropriva. 
b) Dengue hemorrágica. 
c) Escorbuto. 
d) Gengivite. 
 
28 - Quanto a febre tifóide. Analise as afirmativas abaixo: 
I - Salmonella entérica, sorotipo Typhi (S. Typhi), bactéria gram-negativa da família Enterobacteriaceae. 
II - Ostras e outros moluscos, assim como leite e derivados, são os principais alimentos responsáveis pela 
transmissão. Praticamente todos os alimentos, quando manipulados por portadores podem ser responsáveis pela 
transmissão. 
III - A reação de Widal é um teste de aglutinação em tubo que demonstra resposta serológica contra a S. Typhi. 
IV - Utiliza-se mais comumente o cloranfenicol, ampicilina ou quinolonas. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
c) As 4 afirmativas estão corretas.   
d) As 4 afirmativas estão incorretas. 
 
29 - A doença mista do tecido conjuntivo (DMTC) foi descrita em 1972 por Sharp, e é definida como uma 
desordem do tecido conjuntivo, caracterizada pela presença de altos títulos de um auto-anticorpo particular, 
conhecido como anti-u1 ribonucleoproteína (RNP) em combinação com características clínicas do: assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Diabetes mellitus tipo 1. 
b) Lúpus eritematoso sistêmico (LES). 
c) Esclerodermia (ES, Scl). 
d) Polimiosite (PM). 
 
30 - Na fase inicial da doença mista do tecido conjuntivo (DMTC), as manifestações clínicas mais frequentes são, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) Edema difuso das mãos. 
b) Fenômeno de Raynaud. 
c) Miolise e degeneração. 
d) Esclerodactilia. 
 

 




