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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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JÁ NÃO SE FAZEM PAIS COMO ANTIGAMENTE 
 

Lourenço Diaféria 

1º A grande caixa foi descarregada do caminhão com cuidado. De um lado estava escrito 
assim: “Frágil”. Do outro lado estava escrito: “Este lado para cima”. Parecia embalagem de 
geladeira, e o garoto pensou que fosse mesmo uma geladeira. Foi colocada na sala, onde 
permaneceu o dia inteiro. 
2º À noitinha a mãe chegou, viu a caixa, mostrou-se satisfeita, dando a impressão de que 
já esperava a entrega do volume. 
3º – Filhinho, vem ver o papai que a mamãe _________. 
4º O filho entrou na sala, acanhado diante do artefato estranho: era um boneco, 
perfeitamente igual a um homem adulto. Tinha cabelos encaracolados, encanecidos nas 
têmporas, usava Trim, desodorante, fazia a barba com gilete ou aparelho elétrico, sorria, 
fumava cigarros king-size, bebia uísque, roncava, assobiava, tossia, piscava os olhos – às 
vezes um de cada vez – assoava o nariz, abotoava o paletó, jogava tênis, dirigia carro, lavava 
pratos, limpava a casa, tirava o pó dos móveis, fazia strogonoff, acendia a churrasqueira, 
lavava o quintal, estendia roupa, passava a ferro, engomava camisas, e dentro do peito tinha 
um disco que repetia: “Já fez a lição? Como vai, meu bem? Ah, estou tão cansado! Puxa, hoje 
tive um trabalhão dos diabos! Acho que vou ficar até mais tarde no escritório. Você _________ 
ver o bode que deu hoje lá na firma! Serviço de dono-de-casa nunca é reconhecido! Meu bem, 
hoje não” 
5º O menino estava boquiaberto. Fazia tempo que sentia falta do pai, o qual havia dado no 
pé. Nunca se __________, porém percebia que a mãe também necessitava de um 
companheiro. E ali estava agora o boneco, com botões, painéis embutidos, registros, 
totalmente transistorizado. O menino entendia agora porque a mãe trabalhara o tempo todo, 
muitas vezes chegando bem tarde. Juntara economias, sabe lá com que sacrifícios, para 
comprar aquele paizão. 
6º – Ele conta histórias, mãe? 
7º Os técnicos olharam o garoto com indiferença. 
8º – Esse é o modelo ZYR-14, mais indicado para atividades domésticas. Não conta 
histórias. Mas assiste a televisão. E pode ser acoplado a um dispositivo opcional, que permite 
longas caminhadas ..... campos de futebol. Sabendo manejá-lo, sem forçar, tem garantia ........ 
suportar crianças até seis anos. Porém não conta histórias, e não convém insistir, pode 
desgastar o circuito do monitor. 
9º O garoto se decepcionou um pouco, sem demonstrar isso à mãe, que parecia 
encantada. 
10 Ligado ..... tomada elétrica (funcionava também com bateria), o equipamento paterno já 
havia colocado os chinelos e, sem dizer uma palavra, foi até à mesa e apanhou o jornal. 
11 A mãe puxou o filho pelo braço: 
12 – Agora vem filhinho. Vamos lá para dentro, deixa teu pai descansar. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
no texto: 
a) aos – de – na. 
b) nos – em – em. 
c) a – para – à. 
d) em – a – a. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua no 
texto: 
a) trouxe – precisava – queixara. 
b) trousse – pressisava – queichara. 
c) trosse – precizava – quechara. 
d) trouxe – pressizava – queixara. 
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03 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do 
texto e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
( ) A mesma norma de acentuação gráfica que serve para “pé” serve também para 
“até”. 
( ) As paroxítonas “móveis” e “tênis” são acentuadas por terminarem em “is”. 
( ) O vocábulo “uísque” é acentuado porque o “i” é tônico de hiato. 
( ) Os vocábulos “elétrica” e “têmpora” obedecem à mesma regra de acentuação 
gráfica. 
a) F – V – F – F.    c) V – V – V – F. 
b) F – F – V – V.    d) V – F – F – V. 
 
04 - Analise as afirmativas referentes ao significado das palavras retiradas do texto: 
I - A palavra “encanecidos” tem como sinônimo “grisalhos”. 
II - As palavras “bode” e “pode” são consideradas exemplos de palavras parônimas.  
III - As palavras “mais” e “mas” são exemplos de palavras homófonas heterógraficas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 
05 - Analise as afirmativas referentes ao gênero e número dos substantivos retirados do 
texto, marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida assinale a 
sequência correta de cima para baixo: 
( ) O plural de “dono-de-casa” é “donos-de-casas”. 
( ) O plural no diminutivo de “botões” é “botõezinhos”. 
( ) “Crianças” é um substantivo feminino uniforme comum de dois gêneros. 
( ) “Homem” é um substantivo masculino biforme com o feminino proveniente de 
um radical distinto. 
a) F – V – F – V.    c) F – F – V – V. 
b) V – V – F – F.    d) F – F – F – V. 
 
06 - Em “Mas assiste a televisão”. (7º parágrafo), o elemento coesivo destacado introduz 
um novo período, atribuindo a este, em relação ao anterior, a noção de: 
a) oposição.     c) explicação. 
b) conclusão.    d) condição. 
 
07 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado abaixo está substituído pelo 
pronome correspondente de modo incorreto: 
a) Fez a lição = Fê-la. 
b) Os técnicos olharam o garoto com indiferença = Os técnicos olharam-no com indiferença. 
c) A mãe puxou o filho pelo braço = A mãe puxou-lhe pelo braço. 
d) Pode desgastar o circuito do monitor = Pode desgastá-lo. 
 
08 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - Com o novo “pai”, a família decididamente readiquiria os velhos hábitos domésticos. 
II - O pai eletrônico era um perfeito exemplar da sociedade de consumo, domesticada 
pela propaganda massificante. 
III - A última frase da crônica nos mostra que renasceram na mãe os antigos zelos e 
preocupação com a paz doméstica. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
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09 - O volume de um cone circular reto cujo diâmetro da base mede 9 cm e a geratriz 
mede 7,5 cm é igual a: 
a) 40,5π cm3.     c) 121,5π cm3. 
b) 91π cm3.     d) 131,5π cm3. 
 
10 - Uma equipe composta por 14 pedreiros constrói um muro com altura de 3 m e 
comprimento de 800 m em 22 dias, trabalhando 8 horas por dia. Se essa equipe fosse 
composta por 10 pedreiros, trabalhando 10 horas por dia, um muro com 2,5 m de altura e 
1000 m de comprimento seria construído em: 
a) menos de 20 dias.    c) mais de 24 e menos de 28 dias. 
b) mais de 20 e menos de 24 dias.  d) mais de 28 e menos de 35 dias. 
 
11 - Zinho nasceu quando Zico tinha 12 anos. Hoje, o produto de suas idades é igual a 
363. Zico tem: 
a) 10 anos.     c) 12 anos. 
b) 11 anos.     d) 33 anos. 
 
12 - Um violão pode ser vendido de duas maneiras: à vista, por R$ 840,00; ou a prazo, em 
duas parcelas no valor de R$ 450,00, sendo a primeira parcela paga no ato da compra. 
Na venda desse violão a prazo, são cobrados juros mensais de, aproximadamente: 
a) 45%.     c) 25%. 
b) 35%.     d) 15%. 
 
13 - Numa turma com 80 alunos, sabe-se que 75% dos alunos gostam de Matemática, e 
que 3/5 dos alunos gostam de Ciências. O número de alunos dessa turma que gostam de 
Ciências e de Matemática é igual a: 
a) 16.       c) 32. 
b) 28.      d) 36. 
 
14 - A Festa da Padroeira dos Motociclistas de Tijucas do Sul já completou sua terceira 
edição. A primeira comemoração ocorreu em: 
a) Julho de 2.012.    c) Junho de 2.012. 
b) Julho de 2.013.    d) Junho de 2.013. 
 
15 - Grau de parentesco do ex-Governador José Richa e do Governador Beto Richa: 
a) Avô e neto.    c) Pai e filho. 
b) Irmãos.     d) Tio e sobrinho. 
 
16 - O Ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, foi advogado de 
que Partido Político Abaixo? 
a) Democratas. 
b) Partido da Social Democracia Brasileira. 
c) Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 
d) Partido dos Trabalhadores. 
 
17 - Primeiro nome dado em meados da década de 1.930 a região onde hoje se localiza o 
Município de Tijucas do Sul: 
a) Ambrósio.     c) Aruatã. 
b) Arraial Grande.    d) Campos Gerais de Curitiba. 
 
18 - Quando é que o eleitor terá a oportunidade de votar em dois candidatos para o cargo 
de Senador? 
a) Em 2.016.   c) Em 2.020. 
b) Em 2.018.   d) Nunca, o eleitor somente pode escolher um candidato ao Senado.  
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19 - Sobre o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, é CORRETO afirmar que: 
a) Para uso como anti-hipertensivos, são preferidos os diuréticos de alça, em baixas doses. 
b) Na gravidez é indicado o uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina. 
c) Broncoespasmo e bradicardia são algumas das principais reações adversas dos 
betabloqueadores. 
d) Os alfabloqueadores têm a desvantagem de propiciar piora no metabolismo lipídico e 
glicídico. 
 
20 - Sobre vacinas, é INCORRETO afirmar que: 
a) O uso de antibiótico, profilático ou terapêutico e antiviral contra indica a aplicação de 
vacinação. 
b) A vacina HPV pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI). 
c) O esquema vacinal com a vacina febre amarela corresponde a administração de uma dose a 
partir dos 9 meses de idade. Uma dose de reforço deve ser administrada a cada 10 anos. 
d) A vacina rotavírus é administrada exclusivamente por via oral. 
 
21 - Sobre a Hanseníase, é INCORRETO afirmar que: 
a) Acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também manifesta-se como uma 
doença sistêmica comprometendo articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos. 
b) A classificação operacional do caso de hanseníase em paucibacilar ou multibacilar é 
baseada no número de lesões cutâneas. 
c) Os casos de recidiva são raros e geralmente ocorrem no período superior a cinco anos após 
a cura. 
d) A gravidez e o aleitamento contra-indicam o tratamento poliquimioterápico da doença. 
 
22 - Sobre o Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas abaixo: 
I - As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de 
negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
II - Será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de 
serviços de saúde com finalidade lucrativa. 
III - Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde-SUS, poderão ser exercidos em regime de tempo parcial. 
O número de afirmativas INCORRETAS corresponde a: 
a) Zero. 
b) Uma. 
c) Duas. 
d) Três. 
 
23 - Sobre o Diabetes Mellitus, analise as afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) 
ou Falsas (F): 
( ) A síndrome hiperosmolar é um estado de hiperglicemia grave (> 600 a 800 
mg/dL), desidratação e alteração do estado mental – na presença de cetose. 
( ) Embora o aparecimento do diabetes tipo 1 não seja evitável, o diabetes tipo 2 
pode ser retardado ou prevenido, por meio de modificações de estilo de vida, que 
incluem dieta e atividade física. 
( ) Na maioria dos casos de Diabetes tipo 1, a destruição de células beta é mediada 
por autoimunidade, porém existem casos em que não há evidências de processo 
autoimune, sendo, portanto, referidos como forma idiopática de DM1. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 
a) V, V, F. 
b) F, F, V. 
c) V, F, F. 
d) F, V, V. 
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24 - Sobre as Cefaleias, analise as afirmativas abaixo: 
I - O diagnóstico diferencial das cefaleias também inclui dor de cabeça causada por 
sinusite, alterações na articulação têmporo-mandibular, uso excessivo de medicação e 
pós trauma. 
II - Na cefaleia tensional a dor apresenta as seguintes características: localização 
unilateral, caráter pulsátil e intensidade média ou moderada. 
III - Para pacientes que apresentam náuseas e vômitos nas crises de enxaqueca, podem 
ser utilizados antieméticos (como a domperidona ou a metoclopramida) associado a 
analgésicos. 
O número de afirmativas CORRETAS corresponde a: 
a) Zero. 
b) Uma. 
c) Duas. 
d) Três. 
 
25 - Sobre a Embolia Pulmonar, é INCORRETO afirmar que: 
a) A presença de fatores de risco para o tromboembolismo venoso é a condição inicial para o 
estabelecimento de elevada suspeita clínica e, também, para realização de adequada 
profilaxia.           
b) A história de trombose venosa profunda (TVP) é considerada fator de risco importante para 
recidivas. 
c) As alterações eletrocardiográficas mais específicas na Embolia pulmonar  são aquelas em 
que estão presentes sinais da sobrecarga aguda do ventrículo esquerdo. 
d) A dor torácica do tipo pleurítica correlaciona-se com os êmbolos que alcançam a periferia 
dos pulmões, levando ao infarto ou à hemorragia pulmonar. 
 
26 - A periodicidade das doenças de notificação compulsória são divididas em imediatas 
(até 24 horas) ou semanal. São doenças de notificação compulsória de periodicidade de 
notificação semanal, EXCETO: 
a) Febre de Chikungunya. 
b) Leishmaniose Tegumentar Americana. 
c) Infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera e Criança exposta ao risco de 
transmissão vertical do HIV. 
d) Hepatites virais. 
 
27 - Nas Doenças Diarréicas os antibióticos são utilizados apenas em alguns casos 
específicos. Na Diarreia provocada por Clostridium difficile, é utilizado o seguinte 
medicamento para tratamento: 
a) Secnidazol. 
b) Sulfametoxazol + Trimetropima. 
c) Cefalexina. 
d) Vancomicina. 
 
28 - Sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis, é INCORRETO afirmar que: 
a) Lesões ulcerosas com mais de quatro semanas podem significar quadro crônico compatível 
com donovanose, neoplasias ou outras patologias. 
b) A vaginose e a candidíase são infecções endógenas e não são consideradas doenças 
sexualmente transmissíveis. 
c) O herpes genital  caracteriza-se pelo aparecimento de lesões vesiculosas que, em poucos 
dias, transformam-se em pequenas úlceras, precedidas de sintomas de ardência, prurido e dor. 
d) A gonorreia é uma doença sexualmente transmissível que apresenta como sintoma principal 
a presença de úlceras nos órgãos genitais. 
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29 - Sobre a febre reumática, analise as afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) 
ou Falsas (F): 
( ) Afeta especialmente adultos e idosos. 
( ) O diagnóstico da febre reumática é clínico, não existindo sinal patognomônico ou 
exame específico. Os exames laboratoriais, apesar de inespecíficos, sustentam o 
diagnóstico do processo inflamatório. 
( ) A artrite é a manifestação mais comum da doença e a cardite é a manifestação 
mais grave pois pode deixar sequelas e acarretar óbito. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 
a) V, F, V.    c) V, F, F. 
b) F, V, V.    d) F, V, F. 
 
30 - Sobre o Sistema único de Saúde, é INCORRETO afirmar que: 
a) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será 
paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 
b) Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena. 
c) São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a 
internação domiciliar. 
d) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde são reconhecidas como foros de 
negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 
 
31 - Sobre o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, é CORRETO afirmar que: 
a) Os betabloqueadores devem ser utilizados com cautela em pacientes com doença vascular 
de extremidade. 
b) Hidralazina e minoxidil são dois dos principais representantes dos antagonistas dos canais 
de cálcio. 
c) Na gravidez é indicado o uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina. 
d) Os diuréticos poupadores de potássio apresentam grande eficácia diurética e terapêutica. 
 
32 - Sobre vacinas, é INCORRETO afirmar que: 
a) A via de administração recomendada para a vacina varicela é a subcutânea. 
b) A vacina tríplice viral protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. É indicada para 
vacinação de usuários a partir de 12 meses de idade. 
c) O esquema da vacina meningocócica C corresponde a duas doses, administradas aos 3 e 5 
meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses e mínimo de 30 dias. 
d) Diagnósticos clínicos prévios de doença, tais como tuberculose, coqueluche, tétano, difteria, 
poliomielite, sarampo, caxumba e rubéola contra indicam a administração da respectiva vacina. 
 
33 - Sobre o Diabetes Mellitus, analise as afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) 
ou Falsas (F): 
( ) O DM2 pode ocorrer em qualquer idade, mas é geralmente diagnosticado após os 
40 anos. 
( ) O DM1 idiopático corresponde à maioria dos casos deste tipo de diabetes e 
caracteriza-se pela ausência de marcadores de autoimunidade contra as células beta e 
não associação a haplótipos do sistema HLA. 
( ) O manuseio do paciente diabético pediátrico é o mesmo do que usualmente se 
faz em adultos para um mesmo grau de insulinopenia. 
( ) A medida da hemoglobina glicada (HbA1c) é um método que permite avaliação 
do controle glicêmico em longo prazo. Deve ser solicitada rotineiramente a todos 
pacientes com DM (em média, a cada 3 meses). 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 
a) V, F, F, V.     c) V, V, F, F. 
b) F, V, V, F.     d) F, F, V, V. 
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34 - A cefaleia é uma condição prevalente, incapacitante, muitas vezes sem diagnóstico e 
tratamento adequados. Sobre o assunto, é INCORRETO afirmar que: 
a) Na cefaleia tensional a dor não piora com atividade física. 
b) Para pacientes que apresentam náuseas e vômitos nas crises de enxaqueca, podem ser 
utilizados antieméticos (como a domperidona ou a metoclopramida) associado a analgésicos. 
c) As enxaquecas ou migrâneas são mais frequentes em homens do que em mulheres. 
d) A cefaleia em salvas é caracterizada por dor de intensidade moderada a intensa, unilateral, 
sendo predominantemente retro-orbital ou temporal, associada a um ou mais sinais 
autossômicos no lado afetado. 
 
35 - Sobre a Embolia Pulmonar, analise as afirmativas abaixo: 
I - A apresentação clínica da embolia pulmonar é geralmente inespecífica, dificultando o 
diagnóstico. 
II - Alguns dos principais fatores de risco para o tromboembolismo venoso são: trauma 
não cirúrgico e cirúrgico, idade maior que 40 anos, tromboembolismo venoso prévio, 
imobilização,insuficiência cardíaca, paralisia de membros inferiores, obesidade e veias 
varicosas. 
III - A história de trombose venosa profunda (TVP)  não é considerada fator de risco 
importante para recidivas. 
O número de afirmativas INCORRETAS corresponde a: 
a) Uma.    c) Três. 
b) Duas.    d) Quatro. 
 
36 - No manejo das Doenças Diarréicas Agudas, o exame físico é importante para avaliar 
a presença de desidratação para a instituição do tratamento adequado. Sobre o Plano A 
de tratamento, é INCORRETO afirmar que: 
a) É instituído nos casos de diarreia com desidratação. 
b) O tratamento  pode ser realizado no domicílio, sempre orientando os cuidadores sobre o 
caráter autolimitado da doença.  
c) Não suspender ou modificar a dieta habitual, porém orientar maior oferta líquida. Caso haja 
vômitos, recomendar o fracionamento da dieta pode melhorar a aceitação. 
d) A solução de reidratação oral (SRO) deve ser oferecida à vontade após cada evacuação, 
porém não deve ser misturada com outros líquidos como chás, leite ou refrigerante. Sempre 
orientar que a SRO não substitui as refeições. 
 
37 - Sobre a Tuberculose, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Para fins de busca passiva ou de busca ativa de caso de tuberculose pulmonar, considerar 
indivíduos sintomáticos respiratórios como aqueles com tosse ≥ 2 semanas. 
b) A prova tuberculínica é indicada como método auxiliar no diagnóstico da tuberculose. 
Pessoa reatora ao teste isoladamente é suficiente para o diagnóstico da doença tuberculose. 
c) Vários órgãos podem ser atingidos pela doença; mais frequentemente pulmões, pleura, rins, 
gânglios linfáticos, laringe, cérebro e ossos. 
d) O teste anti-HIV deve ser oferecido a todos os pacientes com tuberculose. 
 
38 - As hepatites virais constituem-se em um grave problema de Saúde Pública no 
mundo e no Brasil. Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) As manifestações clínicas ou padrões de evolução patognomônicos dos diferentes agentes 
são especificas para cada tipo de vírus. 
b) A transmissão parenteral do vírus da hepatite A é rara, mas pode ocorrer se o doador estiver 
na fase de viremia do período de incubação. 
c) As aminotransferases (ALT/TGP e AST/TGO) são marcadores sensíveis de lesão do 
parênquima hepático, porém não são específicas para nenhum tipo de hepatite. 
d) A transmissão do vírus da hepatite B (HBV) se faz por via parenteral, e, sobretudo, pela via 
sexual, sendo considerada doença sexualmente transmissível.  
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39 - Sobre a anemia carencial ferropriva, é INCORRETO afirmar que: 
a) O ácido ascórbico, presente basicamente nas frutas, destaca-se por ser um potente 
facilitador da absorção do ferro, quando oferecido juntamente com a refeição, podendo 
aumentar a biodisponibilidade do ferro das dietas. 
b) A deficiência de ferro no organismo se desenvolve em três estágios, e seus efeitos adversos 
iniciam-se antes mesmo dos indivíduos apresentarem anemia. 
c) A utilização de ferro parenteral como tratamento deve estar restrita a situações excepcionais. 
d) O sulfato ferroso continua sendo recomendado como a preparação adequada para 
tratamento e prevenção da anemia ferropriva. É recomendado que o sulfato ferroso seja 
administrado conjuntamente a suplementos polivitamínicos e minerais. 
 
40 - Sobre as Doenças Respiratórias, é INCORRETO afirmar que: 
a) A dispneia aguda ou de instalação em curto espaço de tempo pode indicar crise de asma, 
embolia pulmonar ou pneumotórax. 
b) A rinite alérgica é considerada como fator de risco e marcador de gravidade da asma. Ela 
piora a asma, além de aumentar o risco de hospitalizações e exacerbar as crises. 
c) A pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é uma doença geralmente caracterizada pelos 
seguintes sinais ou sintomas: Febre, Dispneia, Dor torácica ventilatório-dependente e tosse 
sem expectoração. 
d) Algumas medicações podem induzir a asma. Ácido acetil salicílico e outros anti-inflamatórios 
não esteroidais podem causar graves exacerbações em pacientes sensibilizados por essas 
drogas.  
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