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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 contém, trinta questões de múltipla escolha;

11
Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão
Resposta;
12

Assine o cartão resposta no verso.

Nome (em letra de forma)

Identificação do candidato
Nº da inscrição

Boa Prova!
Supermercados: as catedrais do consumo

Numa sociedade onde ninguém quer engordar, o crescimento dos supermercados é um tanto
contraditório. A febre de emagrecimento deveria beneficiar o desenvolvimento de pequenas quitandas e não desses
_______________ templos de consumo. Acontece que o esforço para manter-se magro nasceu _______________ na
esteira dos supermercados. O homem atual vive imprensado entre os dietéticos e os supermercados. Mais um pouco e
será impossível reviver a dupla Gordo e o Magro. Quando muito, conseguiremos uma dupla formada pelo Gordo e
pelo Menos Gordo.
É difícil, entretanto, fugir ao irresistível apelo dos supermercados. É nele que o homem satisfaz todas
as necessidades de consumidor. A primeira intenção de quem entra num supermercado é comprar tudo. Um
conhecido meu, consumidor consagrado, já confessou que seu maior desejo é poder se atirar sobre as ___________,
abrir pacotes, latas e caixas de biscoitos, queijo, compotas, doces e ficar ali esparramado, comendo até sair pelos
ouvidos.
Os proprietários têm consciência dessa compulsão e arrumam suas mercadorias de forma a deixar o
consumidor como eles, proprietários , quando chegaram ao Brasil, ou seja, de tanga. Curiosamente, a alimentação
deixou de ser uma simples necessidade para torna-se um complicado sistema de marketing e pesquisas. Hoje, a gente
nem sempre compra o que quer. Compra o que eles querem vender. Vocês sabem, por exemplo, por que o açúcar é
colocado no fundo dos supermercados? Porque o açúcar é um artigo comum a todos e, ficando no fundo, obriga o
consumidor a passar por várias outras seções antes de encontrá-lo. E, nessa passagem, pode comprar mais alguma
coisa. Para escapar desse risco, só há uma solução: entrar pela porta dos fundos.
A colocação dos artigos nas prateleiras parecem cálculos matemáticos. O que têm saída certa ficam
embaixo. Os de venda difícil são colocados à altura dos olhos. Dos olhos principalmente das mãos. E há ainda as
embalagens, feitas de forma a atrair o consumidor. Tem muita gente que só compra pela embalagem. E tem gente
que ainda faz pior. Só come embalagem.
(NOVAES, Carlos Eduardo. O Caos Nosso de cada dia. São Paulo, Edibolso, 1974, p. 123)
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) monstruozos // exatamente // pratileira.
b) monstruozos // esatamente // pratileira.
c) monstruosos // exatamente // prateleiras.
d) monstruosos // ezatamente // prateleras.
02 - Analise as afirmativas quanto à acentuação gráfica e assinale a afirmativa que esteja incorreta:
a) As paroxítonas “proprietário”, “consciência”, “contraditório”, são acentuadas porque terminam em ditongo.
b) Os monossílabos “já” e “só” são acentuados por serem tônicos e terminados em “a” e “o”.
c) A palavra “dietéticos” é acentuada por ser uma proparoxítona, assim como “cálculos” e “matemáticos”.
d) As palavras “difícil”, “açúcar” e “saída”, obedecem à mesma regra de acentuação.
03 - O Autor do texto usa virgula(s) que poderia(m) ser eliminada(s) sem prejuízo do mesmo:
I – “Curiosamente, a alimentação deixou de ser...”
II – “É dificil, entretanto, fugir ao irresistível...”
III – “Vocês sabem, por exemplo, por que o açúcar...”
IV – “Hoje, a gente nem sempre compra o que quer...”
Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas:
a) apenas I e II estão corretas.
b) apenas III e IV estão corretas.
c) apenas I e IV estão corretas.
d) apenas II e III estão corretas.
04 - Em “Porque o açúcar é um artigo comum a todos...” O termo sublinhado é um fator de coesão que
estabelece, entre os elementos lingüísticos do texto, relação de sentido de:
a) localização temporal.
b) explicação ou justificativa.
c) adição de argumentos.
d) oposição ou contraste.
05 - Atente para as afirmativas que podem ser confirmadas pela leitura do texto:
I – O autor deixa transparecer no texto seu desagrado em relação à febre de consumo e à exploração dos
supermercados. Isso se percebe através do humor e da ironia.
II – Através do texto o autor procura alertar o leitor para a febre de comprar sempre e demonstra como o
consumidor é levado a gastar mesmo quando não quer.
III – O texto dá-nos informações a respeito da técnica de vendas dos supermercados.
Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas:
a) I – II e III.
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b) apenas I e II estão corretas.
c) apenas II e III estão corretas.
d) apenas I e III estão corretas.
06 - Existe um número positivo para o qual a expressão (x-2)2 + x-4 = 40. Determine esse número:
a) 5
b) 6
c) 8
d) nenhuma das alternativas anteriores
07 - No triângulo retângulo ABC, Cos Ĉ =

7 e a hipotenusa mede 10 cm. Qual é a medida do cateto adjacente

a Ĉ ?

5 7
2
b) 10 7
c) 7

a)

d) nenhuma das alternativas anteriores
08 - Qual foi o capital aplicado a 6% a.m. de juros simples que deu origem ao montante de R$ 1.960,00 depois de
1 ano e 4 meses?
a) R$ 1.000,00
b) R$ 1.200,00
c) R$ 1.260,00
d) nenhuma das alternativas anteriores
09 - Para construir uma piscina, foi cavado um buraco cilíndrico de 4 m de diâmetro por 2,5 m de profundidade.
Calcule o volume de terra retirada do buraco?
a) 15,7 m3
b) 31,4 m3
c) 125,6 m3
d) nenhuma das alternativas anteriores
10 - Há 5 anos, a idade de Paula era o triplo da idade de Sandra. Daqui a 5 anos será o dobro. Quantos anos tem
cada uma?
a) Paula tem 35 anos e Sandra tem 15 anos
b) Paula tem 45 anos e Sandra tem 15 anos
c) Paula tem 45 anos e Sandra tem 20 anos
d) Nenhuma das alternativas anteriores
11 - Assinale a alternativa incorreta:
a) Ponta Grossa destaca-se pela sua posição geográfica que facilita o acesso a todas as regiões do Estado.
b) Em 1855 Ponta Grossa foi elevada a categoria de vila e em 1862 à cidade.
c) A câmara municipal de Ponta Grossa é composta por 17 vereadores.
d) O Parque Estadual de Vila Velha formado pelos Arenitos, Lagoa Dourada e pelas Furnas é um dos Pontos Turísticos
de destaque no Estado do Paraná.
12 - Assinale a alternativa correta:
I – Pró Jovem é um Programa Nacional de Inclusão de Jovens entre 18 e 29 anos.
II – A região sul brasileira é a que tem menor desigualdade social do país.
III – O SUS – Sistema Único de Saúde, cuida somente de atendimentos ambulatoriais.
IV – A Lei de Responsabilidade Fiscal ajudou a controlar gastos dos estados e municípios.
Assinale a alternativa correta:
a) apenas I, II e III estão corretas
b) apenas I, III e IV estão corretas
c) apenas II, III e IV estão corretas
d) apenas I, II e IV estão corretas
13 - Referente as “Condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências” é CORRETO relacionar:
a) Lei Nº 6986 de 23 de Setembro de 2006
b) Lei Nº 8080 de 19 de Setembro de 1990
c) Lei Nº 8142 de 2004
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d) NOB – 96
14 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente aos conceitos das funções no
SUS:
1- Gerência é como a administração de uma unidade ou órgão de saúde que se caracterizam como prestadores do
Sistema.
2- Gestão é como a atividade e responsabilidade de comandar um sistema de saúde exercendo as funções de
coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria.
a) Somente a afirmativa 1 está correta
b) Somente a afirmativa 2 está correta
c) As duas afirmativas estão incorretas
d) As duas afirmativas estão corretas
15 - Pode-se afirmar sobre Corynebacterium diphtheriae. Assinale a alternativa CORRETA:
a) É um bacilo gram negativo, móvel, esporulante.
b) Infecção localizada principalmente nos rins, acometendo bilateralmente.
c) Acomete geralmente indivíduos não imunizados com vacina.
d) Não há tratamento com antibioticoterapia.
16 - Pode-se afirmar sobre a Shigelose. Assinale a alternativa CORRETA:
a) É uma colite inflamatória de história extremamente crônica.
b) São delgados bacilos Gram-positivos, móveis, sem correlação com as Escherichiae.
c) A desidratação branda a moderada pode ser corrigida com soluções de reidratação oral.
d) Não causa disenteria.
17 - Pode-se afirmar sobre a brucelose. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) É transmitida aos seres humanos por animais infectados.
b) Pode ser causada por qualquer uma de 4 espécies de Brucella SP.
c) Não há países no mundo considerados livres da doença.
d) Pode atacar diversos sistemas e órgão do corpo humano.
18 - Analise e assinale a alternativa correta:
Também chamada de Sindrome de Weil, semelhante a influenza , com cefaléi e mialgias em formas brandas.
Pode ser fatal nas formas mais graves pois causa icterícia, disfunção renal e diáteses hemorrágicas.. são
característico de:
a) Antraz
b) H1N1
c) Resfriado simples
d) Leptospirose
19 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente a Síndrome de Reiter:
I- Consiste em conjuntivite, uretrite, artrite e lesões mucocutâneas características.
II- Agente causador é o Trichomonas vaginalis.
III- Não afeta outros órgãos e sistemas além das articulações.
a) Somente a afirmativa 1 está correta
b) Somente a afirmativa 2 está correta
c) Somente a afirmativa 3 está correta
d) Todas afirmativas estão incorretas
20 - Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente a Rubéola:
a) É uma infecção virótica, aguda de criança e adultos que caracteristicamente inclui erupção, febre e linfadenopatia.
b) Não há vacinas.
c) Não é autolimitada.
d) Sintomática ou subclínica, a rubéola não é contagiosa, embora seja menos que o sarampo.
21 - Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA referente ao Aspergilus flavus:
a) É uma bactéria gram-positiva.
b) Pode manifestar tosse crônica produtiva, muitas vezes com hemoptise.
c) Pode ser necessário a realização de biópsia para diagnóstico.
d) No raio-x apresenta sinal característico chamado de ¨Fungus Ball¨.
22 - Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA referente ao tratamento das
parasitoses:
a) Etambutol
b) Albendazol
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c) Ivermectina
d) Praziquantel
23 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente a amebíase:
I- Infecção pelo protozoário intestinal Entamoeba histolytica.
II- Adquirida geralmente por transfusão sanguínea.
III- O metronidazol não tem efeito no tratamento da patologia.
a) Somente a afirmativa 1 está correta
b) Somente a afirmativa 2 está correta
c) Somente a afirmativa 3 está correta
d) As três afirmativas estão corretas
24 - Analise e assinale a alternativa correta:
Também chamada de tripanossomíase africana, causada por protozoários flagelados, causados por moscas do
gênero Glossina, são característico de:
a) Malária
b) Febre amarela
c) Dengue
d) Doença do sono
25 - Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente a toxoplasmose:
a) Causado por Trypanossoma cruzi.
b) Pode infectar recém nascidos resultante da passagem transplacentária de parasitos da mãe infectada para o feto.
c) A Transmissão raramente se dá por via oro fecal, sendo a transplacentária a mais comum.
d) O tratamento com antibióticos não devem ser superior a 14 dias consecutivos.
26 - Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA referente a Tricomoníase:
a) O trichomonas pode ser encontrado na boca associadas a periodontite.
b) A azitromicina 1 G é o tratamento de escolha.
c) O T. vaginalis causa vaginite sintomática.
d) O T. vaginalis pode infestar a uretra de homens.
27 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente ao tratamento da
esquistossomose:
I- S. haematobium: Praziquantel - dose única ou duas doses de 20 mg/kg.
II- S. mansoni: Praziquantel - dose única ou duas doses de 20 mg/kg.
III- S. japonicum: Praziquantel - 20 mg/kg a cada 4 horas.
a) Somente a afirmativa 1 está correta
b) Somente a afirmativa 2 está correta
c) Somente a afirmativa 3 está correta
d) As três afirmativas estão corretas
28 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente a ¨ Infarto Agudo do Miocárdio¨:
I- Em geral ocorre quando existe diminuição súbita no fluxo sanguíneo coronariano após oclusão trombótica de
uma artéria coronária previamente estreitada pela aterosclerose.
II- Não há correlação com fatores precipitantes antes do infarto do miocárdio.
III- A dor sempre ocorre.
a) Somente a afirmativa 1 está correta
b) Somente a afirmativa 2 está correta
c) Somente a afirmativa 3 está correta
d) As três afirmativas estão corretas
29 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente ao prognóstico pós ¨ Infarto
Agudo do Miocárdio ¨:
I- Presença de complicações elétricas (arritmias) e falência da bomba miocárdica.
II- Presença de insuficiência circulatória de Membros inferiores.
III- Utilização de corticóide cronicamente.
a) Somente a afirmativa 1 está correta
b) Somente a afirmativa 2 está correta
c) Somente a afirmativa 3 está correta
d) As três afirmativas estão corretas

30 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA referente a cardiopatia isquêmica:
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I- A isquemia consiste em carência de oxigênio provocada pela perfusão inadequada, o que resulta de
desequilíbrio entre o aporte e a demanda de oxigênio.
II- A causa mais comum é a doença aterosclerótica das artérias coronárias.
III- O fluxo sanguíneo pode ser limitado também por trombos arteriais, espasmos e raramente por êmbolos
coronarianos.
a) Somente a afirmativa 1 está correta
b) Somente a afirmativa 2 está correta
c) Somente a afirmativa 3 está correta
d) As três afirmativas estão corretas
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