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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, 30 (trinta) 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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Descanse! Pare um pouco! Evite o stress! E leve para o seu lazer aquele algo mais que é
sempre uma felicidade
1º
A única coisa realmente indispensável, na praia ou no campo, sem a qual você não e
nada, ninguém __________ a menor atenção, você não vive socialmente nem dorme em paz,
é o cigarro Gold Smoke.
2º
Está surpreendido? Isso mostra apenas que você não sabe nada de nada do mundo em
que está vivendo. Que você não conhece nada dos prazeres que a vida pode lhe oferecer.
3º
Você não sabe que a primeira coisa que você tem a fazer, ao chegar ao ar livre da serra
ou ao ar puro do mar, é botar um Gold Smoke na boca, ___________ com um gesto másculo
mas suave, decidido mas elegante, e começar a poluir a atmosfera.
4º
Talvez para que não haja um desequilíbrio muito grande entre o ambiente em que você
vive e aquele em que vai passar seus momentos, dias, de descanso.
5º
É isso aí. A televisão diz que é assim. O jornal também. Aceite.
6º
Um descanso não é verdadeiro sem um bom fumo, um excelente tabaco, nos dias de
hoje quase sempre em forma de cigarro. E, sendo cigarro, o verdadeiro é fumar Gold Smoke.
As moças já __________. Acenda, pois, outro Gold Smoke com aquele olhar de suprema
indiferença do verdadeiro fumador de Gold Smoke. Encha seus bolsos com pacotes de Gold
Smoke e a traseira de seu carro com uma boa reserva de pacotões de Gold Smoke. Não deixe
seus pulmões correrem o risco de uma golfada de ar simples, talvez até mesmo puro. Fume
Gold Smoke ininterruptamente. Leve-os para Cabo Frio, leve-os para Arembepe, aspire-os
deliciosamente nas montanhas de Correas, bafore-os nas coxilhas do Sul.
7º
De todas as flores da civilização, o fumo é a melhor de todas, mesmo sem ser
propriamente uma flor.
8º
E Gold Smoke é o melhor dos fumos. Não se esqueça – peça sempre Gold Smoke.
9º
E agora, uma pequena advertência para acrescentar ainda algo ao algo mais total que é
Gold Smoke. Em algum pacote dos milhares de Gold Smoke vendidos diariamente, o fumante
inveterado encontrará um cigarro ligeiramente mais comprido do que os outros: para ser exato,
0,111 mais. Quem encontrar um desses Gold Smoke especiais e entregá-lo a qualquer
representante de Gold Smoke, ganhará de volta uma daquelas lindas moças que, na televisão,
ficam irresistivelmente fascinadas por homens que fumam Gold Snoke.
10
Não desista, caso você não encontre um desses cigarros entre os primeiros 100.000
que fumar. Compre mais e fume mais. O seu dia pode ser hoje.
11
É assim que se ajuda o homem brasileiro a ter uma constituição cada vez mais forte.
Millôr Fernandes. Revista Veja. São Paulo, Abril, 23/04/75.

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) lhe presta – acendê-lo – o olham.
b) o presta – o acender – o olham.
c) presta-lhe – lhe acender – lhe olham.
d) presta-no – acendê-lo – olham-no.
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do
texto e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas:
( ) “Másculo” e “única” recebem acento porque são palavras proparoxítonas.
( ) A mesma regra de acentuação que vale para “aí” vale também para “até”.
( ) As paroxítonas “advertência” e “desequilíbrio” são acentuadas porque terminam
em ditongo.
( ) “Também” e “ninguém” são acentuadas por serem oxítonas terminadas em “m”.
Assinale a sequência correta de cima para baixo:
a) V – V – F – V.
b) V – F – V – F.
c) F – V – V – V.
d) V – V – F – F.
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03 - Assinale a alternativa em que haja sinônimo adequado para a palavra do texto:
a) ambiente (4º parágrafo) – meio.
b) advertência (9º parágrafo) – admoestação.
c) inveterado (9º parágrafo) – arraigado.
d) fascinadas (9º parágrafo) – ousadas.
04 - Assinale a alternativa em que a substituição dos elementos coesivos destacados no
texto (apenas, para que, assim e caso) está incorreta:
a) apenas – somente.
c) assim – desse modo.
b) para que – mesmo que.
d) caso – contanto que.
05 - Analise as afirmativas referentes aos substantivos retirados do texto e marque (V)
para as verdadeiras e (F) para as falsas:
( ) Moças – substantivo feminino, biforme, heterônimo.
( ) Fumante – substantivo masculino, uniforme, comuns de dois gêneros.
( ) O plural de “mar” de acordo com a norma culta da língua portuguesa é
“marezinhos”.
( ) Constituição – substantivo finalizado em “ão” apresenta duas formas no plural –
“constituições e constituiçãos”.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:
a) F – V – F – V.
c) V – V – V – F.
b) V – F – F – F.
d) F – V – V – V.
06 - Analise as afirmativas referentes ao texto:
I - O autor repete afirmações dos anúncios de cigarro para mostrar de forma irônica, os
malefícios do cigarro.
II - A linguagem utilizada pelo autor é coloquial.
III - A última frase do texto quer dizer que o cigarro é prejudicial à saúde das pessoas.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
b) Apenas II e III.
d) I, II e III.
07 - Uma equipe composta por 12 operários realiza determinada obra em 90 dias,
trabalhando 10 horas por dia. Se essa equipe fosse constituída por 15 operários,
trabalhando 8 horas por dia, essa mesma obra seria realizada em:
a) Menos de 60 dias.
c) 90 dias.
b) 75 dias.
d) Mais de 100 dias.
08 - Em uma excursão com 85 torcedores, sabe-se que 3/5 deles torcem para o Vasco, e
que 80% torcem para o Palmeiras. Com base nesses dados, assinale a alternativa
correta:
a) O número de torcedores que torcem apenas para o Palmeiras é igual a metade do número
de torcedores que torcem apenas para o Vasco.
b) O número de torcedores que torcem apenas para o Vasco é igual a 25% do número total de
torcedores.
c) O número de torcedores que torcem para o Vasco é 15% superior ao número de torcedores
que torcem para o Palmeiras.
d) O número de torcedores que torcem para o Vasco é igual a 34.
09 - Um trapézio isósceles possui base maior medindo 14 cm e base menor medindo 10
cm. Sabe-se que a diagonal desse trapézio mede 13 cm. A área desse trapézio mede:
a) 50 cm2.
b) 60 cm2.
c) 70 cm2.
d) 80 cm2.
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10 - Um cone circular reto cuja geratriz mede 20 cm e cujo diâmetro da base mede 6/5 da
medida da geratriz possui volume igual a:
a) 960π cm3.
c) 2.400π cm3.
3
b) 1.920π cm .
d) 2.880π cm3.
11 - A “Mars”, empresa líder de mercado de rações para animais vai se instalar no
Paraná, o acordo foi firmado em meados de março deste ano e a nova fábrica do grupo
será construída em:
a) Palmeira.
c) Teixeira Soares.
b) Ponta Grossa.
d) Tibagi.
12 - Em meados de março deste ano, foram entregues 466 casas a famílias paranaenses.
As moradias foram construídas dentro do Programa Minha Casa Minha Vida. O maior
volume de entregas ocorreu em que município?
a) Astorga.
c) Leópolis.
b) Coronel Vivida.
d) Marialva.
13 - Desde o último dia 18/03, quem vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida
alcoólica a jovens ou crianças poderá ser preso por até:
a) 04 (quatro) anos, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 3 mil e R$ 10
mil, além da interdição do estabelecimento comercial.
b) 03 (três) anos, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 2 mil e R$ 20
mil, além da interdição do estabelecimento comercial.
c) 02 (dois) anos, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 1 mil e R$ 20
mil, além da interdição do estabelecimento comercial.
d) 01 (um) ano, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 1 mil e R$ 10 mil,
além da interdição do estabelecimento comercial.
14 - Primeira pasta ministerial do atual Governo Dilma Rousseff a ter seu titular
substituído:
a) Cidades.
c) Educação.
b) Cultura.
d) Esporte.
15 - Este reflexo é examinado com o lactente suspenso do abdômen para baixo, o bebê
normal reage à suspensão ventral com extensão de cabeça e tronco:
a) Moro.
b) Landau.
c) Galant.
d) Thompson.
16 - Manobra provocativa para o diagnóstico da displasia do desenvolvimento do quadril
no recém-nascido, visa avaliar se o quadril é luxável:
a) Romberg.
c) Kernig.
b) Obert.
d) Barlow.
17 - Trata-se de uma polineuropatia de distribuição simétrica que costuma afetar todos
os músculos de um membro e que frequentemente se propaga dos membros inferiores
aos superiores. Os pacientes referem dor, dormência e parestesias, abolição ou
diminuição dos reflexos tendíneos e vários graus de fraqueza ou paralisia muscular. O
quadro acima descreve:
a) Encefalite.
b) Poliomielite.
c) Síndrome de Guillain-Barré.
d) Mielite transversa.
4
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18 - O plexo braquial pode sofrer lesão durante um parto difícil. Quando a lesão afeta
todas as raízes nervosas do plexo, o recém-nascido vai apresentar o braço
completamente:
a) Fletido.
b) Fletido e aduzido.
c) Espástico.
d) Flácido.
19 - É uma forma de insuficiência cardíaca, onde há diminuição da capacidade de
funcionamento das câmaras direitas do coração, por doença pulmonar:
a) Cor Pulmonale.
b) Embolia pulmonar.
c) Infarto do miocárdio.
d) Edema pulmonar.
20 - A Tetralogia de Fallot consiste numa forma de cardiopatia congênita cianosante,
qual alternativa não apresenta uma de suas características:
a) Hipertrofia ventricular direita.
b) Estenose pulmonar (geralmente infundibular).
c) Dextroposição da aorta.
d) Dilatação do átrio esquerdo.
21 - O teste de Watson é utilizado pelo setor de ortopedia para:
a) Avaliar a estabilidade do tendão do bíceps.
b) Avaliar a estabilidade do escafoide.
c) Medir a flexão lombar.
d) Avaliar a instabilidade do quadril.
22 - O punho se constitui de oito ossos carpais dispostos em duas fileiras. A fileira
carpal proximal (no sentido do rádio à ulna) comporta:
a) Trapézio, trapezóide, piramidal e o pisiforme.
b) Trapézio, trapezóide, capitato e o hamato.
c) Escafóide, semilunar, piramidal e o pisiforme.
d) Escafóide, semilunar, capitato e o hamato.
23 - O túnel de Guyon situa-se entre o hámulo do hamato e o pisiforme. Qual nervo pode
ser comprimido no interior deste túnel:
a) Nervo mediano.
b) Nervo radial.
c) Nervo ulnar.
d) Nervo musculocutâneo.
24 - Considere as informações sobre o nervo mediano e assinale a incorreta:
a) A paralisia deste nervo caracteriza-se pela incapacidade de pronar o antebraço, de fletir os
três primeiros dedos e de realizar os movimentos de oposição dos dedos.
b) A atrofia tenar e a postura do polegar, que se coloca ao lado do indicador, conferem à mão
um aspecto característico: mão pêndula.
c) A afecção mais comum, resultante da compressão deste nervo no canal do carpo é a
Síndrome do túnel do carpo.
d) No exame físico ortopédico, o teste de Phalen avalia a integridade deste nervo.
25 - A sensibilidade da mão é dada por três níveis neurológicos, quais são eles:
a) C4, C5 e C6.
c) C7, C8 e T1.
b) C5, C6 e C8.
d) C6, C7 e C8.
5
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26 - A ventilação pulmonar pode ser medida pela determinação dos volumes de ar
existente nos pulmões, em diferentes circunstâncias. O estudo das alterações nos
volumes pulmonares é feito pela:
a) Gasometria.
b) Espirometria.
c) Broncografia.
d) Tomografia.
27 - Sobre os tipos de fibras musculares é incorreto afirmar:
a) Durante um movimento rápido, as unidades motoras fásicas podem ser ativadas antes das
unidades motoras tônicas.
b) Em geral, as unidades motoras tônicas são as primeiras a se tornarem ativas durante o
movimento.
c) As fibras musculares do Tipo I são rápidas, adaptadas para exercícios de potência.
d) As fibras musculares do Tipo II são as fibras rápidas e brancas, possuem baixa resistência à
fadiga e frequência tetânica de 50-150Hz.
28 - Caracteriza-se por diversos defeitos congênitos nos lactantes, entre eles uma
anomalia laríngea, resultando em choro parecido com um miado de gato, além de
microcefalia e retardo mental:
a) Síndrome de West.
b) Síndrome de Weiss.
c) Síndrome de Down.
d) Síndrome de Cri-Du-Chat.
29 - São considerados movimentos involuntários patológicos de origem extrapiramidais,
exceto:
a) Coréico.
b) Espástico.
c) Atetóide.
d) Distônico.
30 - O termo Abarestesia refere-se à:
a) Perda total de sensibilidade.
b) Perda da sensibilidade à pressão.
c) Perda da sensibilidade dolorosa.
d) Perda da sensibilidade vibratória.
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