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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 de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no local indicado. 

 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 
Boa Prova! 
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NASCER NO CAIRO, SER FÊMEA DE CUPIM 

Rubem Braga 
 
1º Conhece o vocábulo escardinchar? Qual o feminino de cupim? Qual o antônimo de póstumo? Como se chama 
o natural do Cairo? 
2º O leitor que responder "não sei" a todas estas perguntas não passará provavelmente em nenhuma prova de 
Português de nenhum concurso oficial. Aliás, se isso pode servir de algum consolo à sua ignorância, receberá um abraço 
de felicitações deste modesto cronista, seu semelhante e seu irmão. 
3º Porque a verdade é que eu também não sei. Você dirá, meu caro professor de Português, que eu não deveria 
confessar isso; que é uma vergonha para mim, que vivo de escrever, não conhecer o meu instrumento de trabalho, que é 
a língua. 
4° Concordo. Confesso que escrevo de palpite, como outras pessoas tocam piano de ouvido. De vez em quando 
um leitor culto se irrita comigo e me manda um recorte de crônica anotado, apontando erros de Português. Um deles 
chegou a me passar um telegrama, felicitando-me porque não encontrara, na minha crônica daquele dia, um só erro de 
Português; acrescentava que eu produzira uma "página de bom vernáculo, exemplar". Tive vontade de responder: "Mera 
coincidência" — mas não o fiz para não entristecer o homem. 
5º Espero que uma velhice tranquila - no hospital ou na cadeia, com seus longos ócios — me permita um dia 
estudar com toda calma a nossa língua, e me penitenciar dos abusos que tenho praticado contra a sua pulcritude. (Sabem 
qual o superlativo de pulcro? Isto eu sei por acaso: pulquérrimo! Mas não é desanimador saber uma coisa dessas? Que 
me aconteceria se eu dissesse a uma bela dama: a senhora é pulquérrima? Eu poderia me queixar se o seu marido me 
___________ a mão?). 
6º Alguém já me escreveu também — que eu sou um escoteiro ao contrário. "Cada dia você parece que tem de 
praticar a sua má ação — contra a língua". Mas acho que isso é exagero. 
7º Como também é exagero saber o que quer dizer escardinchar. Já estou mais perto dos cinquenta que dos 
quarenta; vivo de meu trabalho quase sempre honrado, gozo de boa saúde e estou até gordo demais, pensando em meter 
um regime no organismo — e nunca soube o que fosse escardinchar. Espero que nunca, na minha vida, tenha 
escardinchado ninguém; se o fiz, mereço desculpas, pois nunca tive essa intenção. 
8º Vários problemas e algumas mulheres já me tiraram o sono, mas não o feminino de cupim. Morrerei sem saber 
isso. E o pior é que não quero saber; nego-me terminantemente a saber, e, se o senhor é um desses cavalheiros que 
sabem qual é o feminino de cupim, tenha a bondade de não me cumprimentar. 
9º Por que exigir essas coisas dos candidatos aos nossos cargos públicos? Por que fazer do estudo da língua 
portuguesa uma série de _________ e adivinhas, como essas histórias que uma pessoa conta para "pegar" as outras? O 
habitante do Cairo pode ser cairense, cairei, caireta, cairota ou cairiri — e a única utilidade de saber qual a palavra certa 
será para decifrar um problema de palavras cruzadas. Vocês não acham que nossos funcionários públicos já gastam uma 
parte _______ do expediente matando palavras cruzadas da "Última Hora" ou lendo o horóscopo e as histórias em 
quadrinhos de "O Globo"? 
10º No fundo o que esse tipo de gramático deseja é tornar a língua portuguesa odiosa; não alguma coisa através da 
qual as pessoas se entendam, mas um instrumento de suplício e de opressão que ele, gramático, aplica sobre nós, os 
ignaros. 
11º Mas a mim é que não me escardincham assim, sem mais nem menos: não sou fêmea de cupim nem antônimo 
do póstumo nenhum; e sou cachoeirense, de Cachoeiro, honradamente — de Cachoeiro de Itapemirim! 

Rio, novembro, 1951 

In: BRAGA, Rubem. Ai de Ti, Copacabana, 14ª ed., Rio de Janeiro: Record, 1996. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) descece – alsapões – escessiva.   c) decesse – alçapões – exceciva.  
b) descesse – alçapões – excessiva.   d) desesse – alssapões – esceciva. 
 
02 - Pelo texto, percebemos que os examinadores de Português dos concursos oficiais: 
a) têm excepcional cultura linguística. 
b) nada conhecem do vernáculo. 
c) exigem dos candidatos um monte de conhecimentos inúteis. 
d) seriam bem melhores escritores que Rubem Braga. 
 
03 - O leitor que anotara os erros de Português do cronista: 
a) interessa-se em melhorar e aperfeiçoar o estilo de Rubem Braga. 
b) é uma dessas almas caridosas que tanto empenham em ajudar os semelhantes. 
c) parece não ter a menor sensibilidade artística.  
d) julga o conteúdo da mensagem muito mais importante do que o meio usado para transmiti-la. 
 
04 - Assinale a alternativa em que as palavras retiradas do texto obedecem à mesma regra de acentuação: 
a) história – ócios.    c) saúde – única. 
b) ignorância – crônica.    d) página – contrário. 
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05 - Analise as substituições sugeridas para algumas palavras do texto: 
I - consolo (2º parágrafo) = alívio. 
II - modesto (2º parágrafo) = singular. 
III - decifrar (9º parágrafo) = descodificar. 
Quais delas não causariam problemas de significado no período original? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - A palavra que faz o plural da mesma forma que “mão” é: 
a) ação. 
b) intenção. 
c) opressão. 
d) irmão. 
 
07 - Dadas as afirmações de que o feminino de: 
I - marido = mulher. 
II - cronista = a cronista. 
III - dama = cavaleiro. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
08 – “O cronista encaminhou uma crônica para o professor de português corrigir a crônica que organizou a 
crônica numa progressão de itens bem articulados. Ainda assim, criticaram a crônica os leitores cultos.” 
Assinale a alternativa em que os elementos acima sublinhados estão substituídos pelo pronome correspondente 
de modo correto: 
a) corrigi-la – organizou-lhe – criticaram ela. 
b) corrigi-la – a organizou – criticaram-na. 
c) corrigir-lhe – lhe organizou – lhe criticaram. 
d) lhe corrigir – organizou ela – criticaram-na. 
 
09 - Em “mas não o fiz para não entristecer o homem”. (4º parágrafo), o elemento coesivo mas poderia ser 
substituído sem prejuízo algum para a frase, por qualquer dos citados, exceto: 
a) embora. 
b) contudo. 
c) todavia. 
d) entretanto. 
 
10 - Assinale a alternativa em que as normas de concordância verbal estão inteiramente respeitadas: 
a) Sempre houve quem apontassem os erros de português. 
b) Não se devem responder aos leitores cultos com o cinismo de quem se julga superior. 
c) Cronistas não julguem os leitores, nem estes àqueles, pois ambos convergem para alguma forma de conhecimento. 
d) Infelizmente, falta-lhe palavras para escrever uma boa crônica. 

 
11 - Determinado produto é acondicionado, individualmente, em caixas no formato de paralelepípedo reto 
retângulo cuja aresta da base mede 50 cm, e a diagonal da face lateral mede 1,3 m. Para realizar o transporte de 
vários desses produtos (encaixotados), é utilizado um caminhão do tipo furgão, com carroceria medindo 2,6 m de 
largura, 3 m de altura e 8,5 m de comprimento. Em cada viagem com esse caminhão podem ser transportados, 
no máximo: 
a) 190 unidades desse produto. 
b) 204 unidades desse produto. 
c) 210 unidades desse produto. 
d) 218 unidades desse produto. 
 
12 - Um grupo de 14 costureiras confecciona 920 calças em 5 dias, trabalhando 10 horas por dia. Se esse grupo 
fosse constituído por 10 costureiras, trabalhando 8 horas por dia durante 7 dias, seriam confeccionadas: 
a) 714 calças. 
b) 728 calças. 
c) 736 calças. 
d) 744 calças. 
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13 - Em um reservatório estão instaladas duas torneiras. Se ligadas separadamente, uma é capaz de enchê-lo em 
3 horas, e a outra o faz em 4 horas. Se ambas as torneiras forem abertas simultaneamente, esse reservatório pode 
ser cheio em, aproximadamente: 
a) 1 h 12 min. 
b) 1 h 24 min. 
c) 1 h 34 min. 
d) 1 h 42 min. 
 
14 - Em um grupo de 140 pessoas, 3/5 falam inglês, 70 pessoas falam francês, e 20% das pessoas não falam inglês 
nem francês. O número de pessoas que falam inglês e francês é: 
a) igual a metade do número de pessoas que falam inglês. 
b) igual a metade do número de pessoas que falam francês. 
c) igual ao dobro do número de pessoas que não falam inglês nem francês. 
d) igual a metade do número de pessoas que não falam inglês nem francês. 
 
15 - Um triângulo retângulo possui base medindo 3/4 da medida da altura, sendo que sua área é igual a 0,24 m2. 
Sabe-se que a soma da altura com a hipotenusa é igual a 1,8 m. O perímetro desse triângulo mede: 
a) 1,5 m. 
b) 1,8 m. 
c) 2,1 m. 
d) 2,4 m. 
 
16 - De acordo com dados oficiais do IBGE, qual a área de extensão do município de Terra Roxa? 
a) 800,800 km². 
b) 800,807 km². 
c) 807,800 km². 
d) 807,807 km². 
 
17 - O Papa Francisco prometeu voltar ao Brasil em que ano? 
a) 2.014. 
b) 2.015. 
c) 2.016. 
d) 2.017. 
 
18 - Os governos do Paraná e de Santa Catarina estão discutindo desde janeiro medidas para evitar a entrada do 
vírus da febre aftosa nos dois estados, após a confirmação, no início do ano, de um foco da doença no Paraguai, o 
segundo detectado no país desde setembro do ano passado. A febre aftosa ataca: 
a) Bovinos. 
b) Caprinos. 
c) Equinos. 
d) Suínos. 
 
19 - Sobre a inscrição de Municípios Paranaenses no Programa Mais Médicos, é CORRETO afirmar: 
a) Apenas um terço dos municípios paranaenses se inscreveu no programa. 
b) Apenas um quarto dos municípios paranaenses se inscreveu no programa. 
c) Mais da metade dos municípios paranaenses se inscreveu no programa. 
d) Menos da metade dos municípios paranaenses se inscreveu no programa. 
 
20 - Todas as autoridades abaixo estão na linha de sucessão do Presidente da República e de seu Vice em caso de 
impedimento ou vacância de seus cargos, EXCETO: 
a) O Presidente da Câmara dos Deputados. 
b) O Presidente do Senado Federal. 
c) O Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 
d) O Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
 
21 - No sistema de referência e contra-referência, qual das condutas abaixo é considerada INCORRETA? 
a) Priorizar situações clínicas mais graves em detrimento de solicitações que já se encontram na fila de espera há mais 
tempo. 
b) Encaminhar paciente para o especialista apenas levando em conta o desejo do usuário. 
c) Preencher as fichas de encaminhamento para especialista com dados que justifiquem tal conduta. 
d) Especialista emitir contra-referência com resultados e conclusões de sua avaliação. 
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22 - Em relação à tuberculose na criança, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) A forma pulmonar costuma ser bacilífera. 
b) As manifestações clínicas podem ser variadas. 
c) O achado clínico que chama atenção na maioria dos casos é a febre. 
d) Há predomínio da localização pulmonar sobre as demais formas de tuberculose. 
 
23 - Qual das condições abaixo NÃO é contra-indicação para uso de dispositivo intra-uterino (DIU)? 
a) Gravidez confirmada. 
b) Gravidez suspeita. 
c) Nuliparidade. 
d) Infecção pélvica ativa. 
 
24 - Qual o objetivo da suplementação com ácido fólico na fase pré-concepcional? 
a) Reduzir o risco de defeitos do tubo neural. 
b) Evitar a ocorrência de anemia. 
c) Evitar a ocorrência de macrocitose. 
d) Reduzir o risco de prematuridade. 
 
25 - Em relação à infecção por citomegalovírus na gravidez, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) A infecção congênita ocorre por disseminação hematogênica para a placenta e, em seguida, para o feto. 
b) O risco fetal é muito maior na ocorrência de infecção primária. 
c) A citomegalovirose está relacionada com aborto espontâneo quando ocorre no início da gestação. 
d) A infecção congênita na maioria das vezes é causa de malformações incompatíveis com a vida. 
 
26 - Das doenças malignas ginecológicas, qual é o câncer mais letal? 
a) Mama.    c) Colo uterino. 
b) Ovário.    d) Corpo uterino. 
 
27 - Em relação à violência contra a criança e o adolescente, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) A violência está presente em todas as classes sociais. 
b) A violência física é a forma de mais fácil diagnóstico. 
c) A negligência é uma forma comum de violência e com frequência passa despercebida. 
d) A grande maioria dos casos de violência à criança e ao adolescente é notificada. 
 
28 - Qual das doenças abaixo não faz parte da lista de Doenças de Notificação Compulsória Imediata? 
a) Poliomielite. 
b) Acidentes por animais peçonhentos. 
c) Varíola. 
d) Raiva Humana. 
 
29 - Numa criança com varicela, por qual motivo se deve evitar o uso de ácido acetilsalicílico? 
a) Pelo risco de hemorragia digestiva alta. 
b) Pelo risco de anafilaxia. 
c) Pelo risco de encefalopatia hepática (síndrome de Reye). 
d) Pelo risco de hipotermia. 
 
30 - Em relação à mononucleose infecciosa, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) Ruptura de baço é uma complicação que pode levar ao óbito. 
b) Não é transmitida pela saliva. 
c) É habitualmente observada em indivíduos jovens. 
d) Deve-se evitar o uso de ampicilina e de amoxicilina. 
 
31 - Em relação ao sarampo, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) Confere imunidade permanente. 
b) É altamente contagiosa. 
c) A ocorrência de transmissão é maior durante os estágios pré-eruptivo e catarral, porém continua enquanto 
permanecer o exantema. 
d) Não há casos fatais registrados. 
 
32 - Por que é recomendado o uso de piridoxina no tratamento da tuberculose na gestante? 
a) Pelo risco de toxicidade neurológica no recém nascido devido a isoniazida. 
b) Pelo risco de hepatotoxicidade devido a rifampicina. 
c) Pelo risco de neurite óptica devido ao etambutol. 
d) Pelo risco de rabdomiólise devido a pirazinamida. 
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33 - Das alternativas abaixo, qual NÃO é usada na classificação funcional da insuficiência hepática (Escore de 
Child-Pugh)? 
a) Albumina sérica. 
b) Transaminase pirúvica sérica. 
c) Bilirrubina sérica. 
d) Grau de encefalopatia. 
 
34 - Entre as doenças que aumentam a bilirrubina está a síndrome de Gilbert. Qual o tratamento preconizado 
diante deste diagnóstico? 
a) Não requer tratamento. 
b) Ressecção cirúrgica da lesão. 
c) Tratamento quimioterápico. 
d) Tratamento radioterápico. 
 
35 - Em relação à hemocromatose, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) A maioria dos pacientes é sintomática. 
b) É uma doença autossômica recessiva. 
c) A doença é caracterizada pelo acúmulo de ferro. 
d) Pode evoluir para cirrose hepática. 
 
36 - Em relação ao paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, qual das alternativas abaixo está 
INCORRETA? 
a) Suspensão do tabagismo é uma medida de importante impacto no tratamento. 
b) Suporte nutricional não tem importância no tratamento. 
c) É recomendada vacina antiinfluenza. 
d) É recomendada vacina antipneumocócica. 
 
37 - Os inibidores da enzima conversora da angiotensina oferecem um certo número de vantagens como anti-
hipertensivo para o paciente diabético. Qual das alternativas abaixo NÃO é uma característica desta classe de 
medicamentos? 
a) Não apresentam efeitos adversos no que diz respeito ao metabolismo dos lipídios. 
b) Podem reduzir os níveis séricos de glicose por aumentar a sensibilidade à insulina e, assim, reduzir a incidência de 
desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2. 
c) Podem mascarar episódios de hipoglicemia. 
d) Diminuem a progressão da nefropatia diabética. 
 
38 - Qual a principal causa de insuficiência renal crônica em pacientes que estejam ingressando em programas 
de diálise? 
a) Nefropatia hipertensiva. 
b) Nefropatia diabética. 
c) Síndrome nefrítica. 
d) Neoplasia renal. 
 
39 - Em relação ao tratamento do paciente idoso diabético, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) Catarata é mais frequente na população diabética quando comparada com a população geral. 
b) A principal contra-indicação de uso de metformina para o idoso é a insuficiência renal. 
c) Os inibidores da dipeptil-dipeptidase IV possuem um alto risco para desenvolvimento de hipoglicemia. 
d) Deve-se evitar o uso de sulfoniluréias de primeira geração pelo maior risco de hipoglicemia e hiponatremia. 
 
40 - Em qual das parasitoses abaixo a infecção se estabelece pela penetração de larvas por via cutânea? 
a) Amebíase. 
b) Giardíase. 
c) Ascaridíase. 
d) Estrongiloidíase. 
 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E CORTE NO LOCAL INDICADO. 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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