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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. 
 



 3

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. 
b) 1.920π cm3.    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 - Na consolidação clínica das fraturas dos ossos da mão o tempo médio de 
imobilização é de: 
a) Uma semana.    c) Três semanas. 
b) Duas semanas.    d) Quatro semanas. 
 
16 - Sobre as fraturas é correto afirmar: 
a) As fraturas da pelve, onde os fragmentos são palpados ao toque retal não são considerados 
como fraturas expostas. 
b) Fraturas expostas são aquelas que os tecidos moles sobrejacentes foram rompidos, 
expondo a fratura ao ambiente exterior. 
c) No período inflamatório há vasodilatação, exsudação de plasma e migração de células 
inflamatórias, sendo os leucócitos polimorfonucleares os últimos a aparecerem no local de 
lesão. 
d) Um fator chave nas fraturas de esforço (estresse) é a presença de uma área enfraquecida 
no osso por doença. 
 
17 - Sobre a fratura de Colles, marque a alternativa incorreta: 
a) É a fratura da extremidade distal do rádio, onde o fragmento se desloca para trás e para o 
interior. 
b) Ocorre com frequência em crianças e em pessoas idosas. 
c) A causa mais comum é uma queda leve sobre a mão espalmada. 
d) Tem como característica o aspecto da mão como o dorso de um garfo. 
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18 - Com relação as fraturas do Escafóide, marque a alternativa incorreta: 
a) Ocorrem em adultos jovens após queda com punho em hiperextensão.  
b) Grande indíce de pseudoartose pois 4/5 do osso é cartilagem e com isso restando pequena 
área para penetração dos vasos. 
c) Baixa incidência de necrose do fragmento proximal após a fratura.  
d) Nas Fx oblíquas verticais: imobiliza-se as articulações dos dedos indicadores e médio por 30 
dias, pois tendência ao deslizamento dos fragmentos.  
 
19 - Com relação a Epifisiólise, marque a alternativa incorreta: 
a) Apesar de ter causa desconhecida, a teoria mais popular é a deficiência da irrigação arterial 
da epífise, com múltiplos episódios de infarto. 
b) É mais comum no sexo masculino e manifesta-se durante a vida adulta. 
c) No tratamento o objetivo é manter a cabeça femoral esférica e dentro do acetábulo até o 
término da fase de cicatrização, preservando os movimentos. 
d) O tratamento essencial deve proteger a cabeça necrosada contra a compressão até que a 
revascularização e a regeneração sejam completas. 
 
20 - Com relação a Poliomielite, marque a alternativa incorreta: 
a) A poliomielite é causada pela infecção por um membro do gênero Enterovirus conhecido 
como poliovírus (PV). 
b) A poliomielite é altamente contagiosa por via oral-oral (fonte orofaríngea) e fecal-oral (fonte 
intestinal). 
c) A poliomielite paralítica pode ser suspeitada clinicamente em indivíduos com paralisia flácida 
de início agudo em um ou mais membros, com redução ou ausência dos reflexos tendinosos 
nos membros afetados e que não podem ser atribuídas a uma outra causa aparente. Há 
comprometimento da sensibilidade e das capacidades intelectuais. 
d) Dois tipos de vacina são usados em todo o mundo no combate à poliomielite. Ambos 
induzem imunidade contra a pólio, bloqueando eficientemente a transmissão de pessoa a 
pessoa do poliovírus selvagem, protegendo, portanto, os indivíduos vacinados e a comunidade 
(imunidade de grupo). 
 
21 - Em relação à artrite reumatóide, é falso afirmar que: 
a) É uma doença inflamatória sistêmica não supurativa. 
b) Homens são mais afetados que mulheres a proporção de 3:1. 
c) A primeira estrutura comprometida é a membrana sinovial. 
d) É um distúrbio generalizado do tecido conjuntivo que acomete as estrutura articulares e extra 
articulares. 
 
22 - Em relação a osteoartrose, é falso afirmar: 
a) Os nodos de Heberden são característicos da osteoartrose. 
b) Na osteoartrose a cartilagem é secundáriamente atingida. 
c) A osteoartrose é uma doença degenerativa crônica das articulações, com exacerbações de 
inflamação aguda. 
d) A postura inadequada é causa de osteoartrose. 
 
23 - Nas fraturas tipo 31-A2.1 é a complicação mais frequente: 
a) Deformidade rotacional da cabeça femoral. 
b) Osteonecrose da cabeça femoral. 
c) Perda da fixação. 
d) Pseudoartrose. 
 
24 - Na pronação dolorosa, a lesão é caracterizada como subluxação: 
a) Anterior do ombro.   c) Da cabeça do rádio. 
b) Posterior do ombro.   d) Do semilunar. 
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25 - Marque V (verdadeiro) ou F (falso): 
(  ) O teste de Bunnell-Littler avalia contratura de musculatura intrínseca. 
(  ) O teste Bunnel-Littler diferencia o encurtamento dos interósseos da contratura 
capsular em pacientes com dificuldades para flexão da articulação interfalangenana 
proximal (AIP). 
(  ) O teste de Waltson indica fratura do terço médio do escafoide. 
(  ) O teste de Allen digital pode ser usado para avaliação da perfusão das artérias 
digitais. 
(  ) O teste de Allen avalia a patência das artérias radial e ulnar. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
a) V, V, F, V, V.    c) V, V, V, F, V. 
b) V, F, F, V, V.    d) F, V, V, V, F. 
 
26 - Sobre a patologia do manguito rotador, marque a alternativa incorreta: 
a) O manguito rotador ou coifa dos rotadores, segundo a anatomia humana, é um grupo de 
músculos e seus tendões que age para estabilizar o ombro. 
b) Na fase I, o tratamento ideal é conservador. 
c) Na fase I, há ruptura completa do manguito. 
d) O afastamento da causa da lesão é essencial para evitar a recidiva. 
 
27 - Marque alternativa incorreta: 
a) A luxação permanente é a forma mais grave de instabilidade fêmoro-patelar. 
b) Em fraturas do colo cirúrgico em idosos, desvios angulares são bem aceitos se houver 
probabilidade de consolidação, e tem bons resultados funcionais com tratamento não-cirúrgico. 
c) Fratura do platô medial com depressão é classificada como Schatzker IV-B. 
d) O mau alinhamento do aparelho extensor é um problema pouco comum na prática 
ortopédica, sendo causa de instabilidade e dor na região posterior do joelho, acometendo, 
principalmente pacientes do sexo masculino. 
 
28 - Complete a lacuna abaixo: 
__________ é o tumor que apresenta imagem radiológica em “casca de cebola”, tendo 
como diagnóstico diferencial a orteomielite hematogênica. 
a) Reticulossarcoma.    c) Sarcoma de EWING. 
b) Fibrossarcoma.     d) Sarcoma de Kaposi. 
 
29 - São achados laboratorias frequentes no mieloma múltiplo:  
a) Anemia hiprocrômica e microcítica. 
b) Hemácias de rouleaux. 
c) Leucopenia e plaquetopenia. 
d) Todas as alternativas anteriores.  
 
30 - As fraturas do tornozelo do tipo supinação-adução apresentam fratura: 
a) Alta da fíbula.     c) Vertical do maléolo medial. 
b) Baixa da fíbula.     d) Transversa cominutiva da fíbula. 

 

  
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

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

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