
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

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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Notícia da mais que amada 
 
1º Rio de Janeiro – Podem não aceitar mas entre as cartas (poucas) que recebo, metade pede que eu dê notícias 
de Mila, minha amiga e companheira, mãe de Titi, também amiga e companheira. São duas setters, de pêlo ruivo e 
macio, olhos cor de mel, que todas as manhãs, quando o sol ilumina a pedra nua que serve de base ao Cristo Redentor, 
me procuram ainda na cama, como se fosse obrigação (minha e delas) afagar e serem afagadas. A mão, ainda 
adormecida, conhece de cor aquela curva suave que forma a cabecinha delas. 
2º Quem ama os cães sabe que eles gostam de ser __________. E não se contentam com o afago: querem ouvir 
________. É ________ dizer que são queridas, a razão de eu levantar e ir tomar café distribuindo com elas o pedaço de 
bolo, o biscoito com um pouco de manteiga. São _________ pouco recomendáveis, se sentem mais gente, mais minhas, 
sabendo que com elas reparto o pão nosso de cada manhã.  3º Titi é mais afobada, come o biscoito num único bote e 
fica me cobrando outro pedaço. Mila, como o “Dom Casmurro” naquele trem da Central, tem fumos fidalgos, lambe 
primeiro a manteiga, depois aceita o biscoito. Também fica me olhando – e geme se não reparto com ela mais um 
bocado.  
4º Depois vem a hora que detestamos. Banho tomado, apanho as chaves do carro. A despedida é unilateral, elas 
tombam junto à porta, caem como Dante caiu naquele círculo do inferno: como mortas. Mas dia sim, dia não, sabem 
que vou passear com elas na Lagoa ou no Arpoador.  
5º Há a volta. Por pior que tenha sido a vida lá fora, por mais abominável que esteja a faina humana, elas me 
recebem como se nada pudesse ter acontecido – e sempre dou razão a elas. O importante é sentir na mão o calor ruivo 
daquele pêlo macio, os olhos dóceis que me fitam e me cheiram.  
6º Já ganharam a sabedoria de cheirar com os olhos cor de mel. E adivinhar que a melhor parte de um homem – 
cansado corpo de rude caminhar – ficou com elas. E com elas adormecerá, à espera de um novo sol que trará a rotina do 
amor de cada dia. 

 
Carlos Heiror Cony. Folha de S. Paulo, 9/1/1995. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) manuseados – coisas – preciso – guloseimas. 
b) manuzeados – coizas – precizo – gulozeimas. 
c) manuseados – coisas – pressiso – guluseimas. 
d) manuzeados – coizas – pressizo – guluzeimas. 
 
02 - Em relação ao texto assinale a alternativa incorreta: 
a) O cronista comenta uma experiência pessoal e afetiva, e transmite a partir do fato sua visão de mundo. 
b) O tema da crônica é a troca de carinho e de amor entre o narrador e as duas cadelas. 
c) O contato do narrador com essas cadelas o ajuda a enfrentar os problemas e faz surgir o que há de melhor nele. 
d) O objetivo dessa crônica é ironizar o amor entre o narrador e os cães. 
 
03 - Quanto à acentuação gráfica assinale a alternativa correta: 
a) As palavras “café e também” são acentuadas por serem oxítonas terminadas em “e” e ”em”. 
b) As palavras notícia e círculo são proparoxítonas. 
c) Paroxítonas como recomendáveis e dóceis são acentuadas porque terminam em “i” seguido de “s”. 
d) A palavra “único” é acentuada em razão da mesma regra que se acentua a palavra útil. 
 
04 - O segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto somente em: 
a) O importante é sentir o calor ruivo daquele pelo macio. = O importante é senti-lo. 
b) Come o biscoito num único bote = come-o num único bote. 
c) Sempre dou razão a Mila e Titi = sempre lhes dou razão. 
d) Quando o sol ilumina a pedra nua = quando o sol ilumina-lhe. 
 
05 - Analise as afirmativas e em seguida assinale a alternativa correta: 
a) Em “cor de mel” e “conhece de cor” (1º parágrafo) a palavra “cor” são parônimas. 
b) O vocábulo faina (5º parágrafo) poderia ser substituído por “labuta” sem prejuízo algum para o parágrafo. 
c) As palavras rotina (substantivo) e retina (substantivo) são homônimas imperfeitas. 
d) As palavras pedaço e bocado são palavras antônimas. 
 
06 - A palavra que faz o plural da mesma forma que “mão” é: 
a) operação. 
b) charlatão. 
c) benção. 
d) capitão. 
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07 - Na residência de Flávia há uma piscina com 1,8 m de largura, 1,4 m de profundidade e comprimento de 4 m. 
Flávia colocou água nessa piscina, até o limite de 3/4 de sua capacidade máxima, o que corresponde a, 
aproximadamente: 
a) 10 m3 de água. 
b) 100 litros de água. 
c) 750 litros de água. 
d) 7500 litros de água. 
 
08 - Marcondes construiu uma rampa de acesso à garagem de sua residência. Sabe-se que a base dessa rampa 
mede 2,5 m e que, ao subi-la, Marcondes eleva-se 1,5 m em relação à base da rampa. O comprimento dessa 
rampa mede: 
a) menos de 3 m. 
b) mais de 3 m e menos de 3,2 m. 
c) mais de 3,2 m e menos de 3,5 m. 
d) mais de 3,5 m. 
 
09 - Seis comportas de uma usina hidrelétrica, quando abertas por um período 15 minutos, dão vazão a 1890000 
m3 de água. Se fossem 8 comportas, abertas por um período de 10 minutos, a vazão de água seria de: 
a) 1540000 m3. 
b) 1680000 m3. 
c) 1760000 m3. 
d) 1820000 m3. 
 
10 - Carlos estava tomando mate gelado com mais 15 amigos. Ao observarem suas vestimentas e acessórios, 
verificaram que 8 pessoas do grupo usavam boné, 10 usavam óculos escuros e 2 não usavam óculos escuros nem 
boné. O número de pessoas que estavam usando óculos escuros e boné é: 
a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
d) 6. 
 
11 - Em que década vieram para São Manoel os pioneiros que pretendiam cultivar café ou explorar o comércio 
de secos e molhados no loteamento que vivia seus primeiros dias? 
a) Década de 30. 
b) Década de 40. 
c) Década de 50. 
d) Década de 60. 
 
12 - Inicialmente, no início de sua colonização, quais eram as atividades econômicas predominantes em São 
Manoel do Paraná ? 
a) Agricultura e comércio. 
b) Agropecuária e comércio. 
c) Pecuária e comércio. 
d) Todas as alternativas respondem corretamente ao enunciado da questão. 
 
13 - Quando é que “São Manoel” passou a denominar-se: “São Manoel do Paraná”? 
a) 13/09/1.990. 
b) 01/01/1.993. 
c) 01/06/1.995. 
d) 13/09/1.990. 
 
14 - São Manoel do Paraná foi desmembrado de que Município abaixo? 
a) Cianorte. 
b) Indianópolis. 
c) Japurá. 
d) Rondon. 
 
15 - Quanto ao calendário de vacinação do adulto. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Tríplice viral (sarampo, caxumba, tétano). 
b) Dupla tipo adulto (difteria, tétano). 
c) Febre Amarela (febre amarela). 
d) Hepatite B (hepatite B). 
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16 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I - A vacina de sarampo, caxumba e rubéola: Administrar 1 (uma) dose em mulheres de 20 (vinte) a 49 (quarenta 
e nove) anos de idade e em homens de 20 (vinte) a 39 (trinta e nove) anos de idade que não apresentarem 
comprovação vacinal.   
II - A vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica): Administrar 1 (uma) dose durante a Campanha 
Nacional de Vacinação do Idoso, nos indivíduos de 60 anos e mais que vivem em instituições fechadas como: 
casas geriátricas, hospitais, asilos, casas de repouso, com apenas 1 (um) reforço 5 (cinco) anos após a dose inicial. 
a) Somente a afirmativa I está incorreta. 
b) Somente a afirmativa II está incorreta. 
c) As duas afirmativas estão incorretas. 
d) As duas afirmativas estão corretas. 
  
17 - Pode-se afirmar quanto à classificação de laudo radiológico referente à mama (BI-RADS) o BI-RADS varia 
de 0 a 6, como segue, EXCETO: 
a) 0 = exame inconclusivo. Aquele cujo diagnóstico ainda não foi possível fazer com as incidências realizadas. O 
exemplo clássico é o de uma mamografia em que exista um nódulo. Neste caso o BI-RADS será 0 e a conduta é sugerir 
um ultra-som de mamas para avaliar a natureza do nódulo (cístico ou sólido). 
b) 1 = exame normal, 2 = achados benignos, como calcificações, linfonodos intramamários, cistos, etc. 
c) 3 = achados provavelmente benignos; 4 = achados suspeitos. 
d) 5 = achados confirmatórios; 6 = corresponde a um tumor já conhecido sem estudo. 
 
18 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta quanto ao climatério: 
I - Pós-menopausa – mulheres em idade compatível com a menopausa natural, em amenorréia há mais de um 
ano, com ou sem sintomas (neurovegetativos, neuropsíquicos ou genitais como o comprometimento do trofismo 
vaginal), ou com menos de um ano e que não apresentam sangramento de supressão após a ingestão de 10 mg de 
medroxiprogesterona por 5 a 10 dias.  
II - Pré-menopausa – mulheres com mais de 40 anos com sangramento irregular acompanhado ou não de 
sintomas (neurovegetativos, neuropsíquicos ou genitais). 
a) Somente a afirmativa I está correta.  c) As duas afirmativas estão incorreta. 
b) Somente a afirmativa II está correta.  d) Ambas afirmativas estão corretas. 
 
19 - Quanto as lesões benignas das mamas, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I - Nódulos sólidos circunscritos não calcificados; agrupamento de microcalcificações redondas ou ovais e 
distribuídas de maneira circular; densidade assimétrica focal, sem calcificações ou distorção de arquitetura 
associadas; ducto único dilatado, sem descarga papilar evidente. 
II - Calcificações sugestivas de processo inicial de esteatonecrose em pacientes submetidos a intervenção 
cirúrgica recente; múltiplos achados similares (geralmente nódulos circunscritos ou calcificações), especialmente 
quando distribuídos por ambas as mamas. 
a) Somente a afirmativa I está correta.  c) As duas afirmativas estão corretas. 
b) Somente a afirmativa II está correta.  d) As duas afirmativas estão incorretas. 
 
20 - Quanto a artrite psoriátrica deve-se sempre relacionar, EXCETO: 
a) A artrite psoriática é uma artrite inflamatória, geralmente soronegativa para o fator reumatóide. 
b) Associada à psoríase cutânea, a qual acomete entre 1 e 2% da população.  
c) Em média, de 5 a 10% dos pacientes com psoríase cutânea evoluirão para a artrite psoriática. 
d) Costuma ter predomínio por sexo masculino e inicia se freqüentemente entre a terceira e sexta décadas de vida do 
indivíduo. 
 
21 - Quanto a psoríase. Pode-se afirmar, EXCETO: 
a) É uma doença inflamatória da pele, crônica, não contagiosa, multigênica (vários genes envolvidos), com incidência 
genética em cerca de 30% dos casos. 
b) Caracteriza-se por lesões avermelhadas e descamativas, normalmente em placas, que aparecem, em geral, no couro 
cabeludo, cotovelos e joelhos. 
c) Surge principalmente antes dos 30 e após os 50 anos. 
d) Em 75% dos casos pode aparecer ainda na infância. 
 
22 - Quanto a psoríase, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I - A Psoríase Vulgar – lesões de tamanhos variados, delimitadas e avermelhadas, com escamas secas, aderentes, 
prateadas ou acinzentadas que surgem no couro cabeludo, joelhos e cotovelos.  
II - Psoríase Gutata – pequenas lesões localizadas, em forma de gotas, associadas a processos infecciosos. 
Geralmente, aparecem no tronco, braços e coxas (bem próximas aos ombros e quadril) e ocorrem com maior 
frequência em crianças e adultos jovens. 
a) Somente a afirmativa I está correta.  c) As duas afirmativas estão corretas. 
b) Somente a afirmativa II está correta.  d) As duas afirmativas estão incorretas. 
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23 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, referente a síndrome de Fournier: 
I - Fasceíte necrotizante ou Síndrome de Mellené, é uma infecção bacteriana severa potencialmente fatal que 
predominantemente atinge os tecidos da parede abdominal, dos membros ou do períneo. Frequentemente está 
associada à pequenos traumas, procedimentos cirúrgicos ou injeções intravenosas (principalmente drogas 
intrajetáveis). 
II - Os principais agentes etiológicos são o Streptococcus do grupo A e o Staphylococcus aureus, até a pouco 
tempo considerados como os únicos causadores, porém atualmente sabe-se que há sinergismo destes agentes com 
anaeróbios obrigatórios. 
a) Somente a afirmativa I está incorreta.  c) As duas afirmativas estão corretas. 
b) Somente a afirmativa II está incorreta.  d) As duas afirmativas estão incorretas. 
 
24 - Quanto a onicomicose é correto afirmar, EXCETO: 
a) Pode ser adquirida pelo contato com o solo, com os animais e outras pessoas. 
b) Pode ser adquirida através do uso de alicates e tesouras que estejam contaminados. 
c) Os fungos mais frequentemente implicados são de um grupo chamado de dermatófitos. 
d) O tratamento local é o mais eficaz na erradicação da infecção primária. 
 
25 - Quanto a urtrite não gonocóccica deve-se relacionar, EXCETO: 
a) Ureaplasma urealyticum.  c) Neisseria Gonorrheae. 
b) Mycoplasma hominis.   d) Chlamydia trachomatis. 
 
26 - Quanto a trombose venosa profunda. Pode-se afirmar, EXCETO: 
a) Reação inflamatória do vaso, pode determinar obstrução venosa total ou parcial.  
b) Relativamente comum (50 casos/100.000 habitantes) e é responsável por seqüelas de insuficiência venosa crônica. 
c) Dores nas pernas, edema e úlceras de estase são raras. 
d) Complicação mais grave é a embolia pulmonar.  
 
27 - Quanto ao megacolon chagásico, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I - Uma das principais manifestações viscerais da doença de Chagas é o megacólon e suas conseqüentes 
complicações, tais como a constipação crônica e severa, a desconfortante distensão abdominal, 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.  
II - É usado para designar a estenose e o encurtamento do intestino grosso, fundamentalmente devido a 
alterações da inervação intrínseca dessa víscera, com os conseqüentes distúrbios morfológicos e funcionais. 
a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) As duas afirmativas estão corretas. 
d) As duas afirmativas estão incorretas. 
 
28 - Quanto a composição das litíases renais deve-se relacionar, EXCETO: 
a) Sais de cálcio. 
b) Oxalato de cálcio. 
c) Fosfato de cálcio. 
d) Não há outras composições. 
 
29 - Quanto a colecistectomia por vídeolaparoscopia. Pode-se afirmar, EXCETO: 
a) É a cirurgia de eleição para as doenças da vesícula biliar. 
b) É segura, com mortalidade e índice de complicações muito baixas. 
c) Eventualmente não é realizável por laparoscopia, sendo necessária a conversão para cirurgia convencional aberta. 
d) Indicada somente para litíase não complicada. 
 
30 - Quanto a obesidade, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I - É o maior problema de saúde da atualidade e atinge indivíduos de todas as classes sociais, tem etiologia 
hereditária e constitui um  estado de má nutrição em decorrência de um distúrbio no balanceamento dos 
nutrientes, induzindo entre outros fatores pelo excesso alimentar. O peso excessivo causa problemas psicológicos, 
frustrações, infelicidade, além de uma gama enorme de doenças lesivas.  
II - O aumento da obesidade tem relação com: o sedentarismo, a disponibilidade atual de alimentos, erros 
alimentares e pelo próprio ritmo desenfreado da vida atual.  Relaciona-se com dois fatores preponderantes: a 
genética e a nutrição irregular. A genética evidencia que existe uma tendência familiar muito forte para a 
obesidade, pois filhos de pais obesos tem 80 a 90% de probabilidade de serem obesos. 
a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) As duas afirmativas estão corretas. 
d) As duas afirmativas estão incorretas. 




