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QUESTÕES 01 A  - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, 
do escritor brasileiro Machado de Assis. Leia-o 
atentamente e responda às seguintes questões.

“Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava 
dizer que o amor da glória temporal era a perdição 
das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. 
Ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos 
terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa 
mais verdadeiramente humana que há no homem, 
e, conseguintemente, a sua mais genuína feição. 
Decida o leitor entre o militar e o cônego”.

01. Assinale a alternativa que contém uma 
interpretação CORRETA sobre o conteúdo do texto.

a) O argumento do cônego está em aparente 
contradição com a sua posição eclesiástica, pois ele 
supervaloriza as coisas terrenas.
b) O trecho apresenta, com base no discurso de dois 
personagens, uma controvérsia sobre a questão do 
“amor da glória”.
c) Um dos tios do narrador, por seguir carreira militar, 
considera o amor da glória a perdição das almas, 
pois prejudicaria a ação bélica.
d) O narrador não somente apresenta uma oposição 
de ideias, a partir da experiência dos personagens, 
mas também se posiciona claramente a respeito.
_________________________________________
02. Nesse trecho de seu romance, Machado 
de Assis emprega o adjetivo “temporal” para se 
referir a um tipo de “amor da glória”. Em relação a 
esse adjetivo, segundo o contexto do parágrafo, é 
CORRETO afirmar que:

a) Corresponde à ideia de tempestade, com toda a 
sua violência natural.
b) É utilizado pelo autor com deboche, como forma 
de crítica à religião.
c) Faz referência à expectativa de uma recompensa 
espiritual.
d) Se forma a partir da palavra “tempo”, e se opõe à 
noção de eternidade.
_________________________________________
03. Ainda com base no trecho de Machado de 
Assis, um dos tios do narrador argumentava que “o 
amor da glória era a coisa mais verdadeiramente 
humana que há no homem”. Neste caso, o 
termo “verdadeiramente” pode ser classificado 
gramaticalmente como:

a) Adjetivo.
b) Advérbio.
c) Preposição.
d) Verbo.

Triste Fim de Policarpo Quaresma é o título de uma 
das principais obras de ficção da literatura brasileira, 
escrita por Lima Barreto. Considere o trecho a 
seguir, em que o narrador descreve o protagonista 
do romance, e responda às próximas questões.

“Durante os lazeres burocráticos, estudou, mas 
estudou a Pátria, nas suas riquezas naturais, na sua 
história, na sua geografia, na sua literatura e na sua 
política. Quaresma sabia as espécies de minerais, 
vegetais e animais, que o Brasil continha; sabia o 
valor do ouro, dos diamantes exportados por Minas, 
as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, as 
nascentes e o curso de todos os rios. Defendia com 
azedume e paixão a proeminência do Amazonas 
sobre todos os demais rios do mundo. Para isso ia até 
ao crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo e era 
com este rival do “seu” rio que ele mais implicava. Ai 
de quem o citasse na sua frente! Em geral, calmo e 
delicado, o major ficava agitado e malcriado, quando 
se discutia a extensão do Amazonas em face da do 
Nilo”.

04. Com base nesse trecho, o protagonista do 
romance pode ser considerado um personagem:

a) Antipatriótico.
b) Nacionalista.
c) Pacifista.
d) Revolucionário.
_________________________________________
05. No parágrafo selecionado, o narrador afirma 
que o protagonista do romance “ia até ao crime 
de amputar alguns quilômetros ao Nilo”. Neste 
contexto, pode-se afirmar que o termo “amputar” 
está empregado:

a) De acordo com a carreira médica do personagem.
b) Em sentido figurado, significando reduzir ou omitir.
c) Com o intuito de chocar o leitor, levando-o a 
desprezar o protagonista.
d) Em sentido literal, pois traz a ideia de mutilação 
física.
_________________________________________
06. Ainda com base no parágrafo selecionado 
de Lima Barreto, o narrador conta que o Rio Nilo, 
localizado no Egito, era considerado pelo protagonista 
do romance como uma espécie de rival do “seu” rio, 
o Amazonas. Nesse caso, o pronome “seu” aparece 
no texto entre aspas porque:

a) O autor do romance buscava demonstrar a apatia 
do personagem sobre o assunto.
b) O maior rio brasileiro havia sido comprado 
realmente pelo protagonista da história.
c) Lima Barreto evitava a utilização do pronome 
“teu”, que seria o correto neste caso.
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d) O Rio Amazonas não era propriedade do 
protagonista, mas assim ele o considerava.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Qual o produto entre as soluções do sistema 
a seguir?

a) 5.
b) 8
c) 10.
d) 16.
_________________________________________
08. Qual das alternativas a seguir contém uma 
expressão irracional?

a) .

b) .

c)  .

d) .

_________________________________________
09. Um hexágono regular pode ser representado 
como uma composição de outras figuras. Sobre o 
hexágono regular, assinale a alternativa CORRETA:

a) Pode ser composto por 3 quadrados colocados 
lado a lado.

b) Tem por área  , sendo l o lado do 
hexágono.
c) Pode ser composto por seis triângulos equiláteros.
d) Pode ser composto por seis triângulos 
retângulos idênticos, tendo sua área expressa por

 , sendo b e h a base e a altura desses 
triângulos, respectivamente.
_________________________________________
10. Um drone sobe verticalmente 5 metros a 
partir do ponto de decolagem e, para ir ao encontro 
de seu controlador, desloca-se 10 metros em linha 
reta. O drone encontra o controlador no ponto 
de aterrissagem no chão. Considerando que a 
linha entre o ponto de decolagem e aterrissagem 
formam, junto com a trajetória de subida e encontro 
do controlador, um triângulo retângulo, qual a 
distância entre ponto de decolagem e aterrissagem? 
(Considere )

a) 8,65 m.
b) 9,78 m.
c) 12,11 m.
d) 15 m.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTO GERAIS

11. Considere a notícia jornalística a seguir, a 
respeito de um recente episódio da política brasileira, 
e assinale a alternativa que contém o nome que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo 
que assumiu compromisso com o ministro da Justiça 
e Segurança Pública, ____________, para indicá-lo 
para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. ‘Eu fiz 
um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 
vinte e dois anos de magistratura’, disse Bolsonaro, 
em entrevista ao programa do jornalista Milton 
Neves”. 

(Folha de São Paulo, 12/05/19, com adaptações).

a) Augusto Heleno.
b) Hamilton Mourão.
c) Paulo Guedes.
d) Sérgio Moro.
_________________________________________
12. Em janeiro deste ano, o político venezuelano 
Juan Guaidó se declarou presidente interino de 
seu país e intensificou a crise que atinge o governo 
de Nicolás Maduro. Esse fato teve repercussões 
internacionais, levando diversos países a 
reconhecerem o novo governo, e outros a reforçarem 
o seu tradicional apoio ao regime chavista. A este 
respeito, analise as opções a seguir e assinale a que 
indica um país que, nessa crise, manifestou apoio ao 
governo de Nicolás Maduro.

a) Brasil.
b) Cuba.
c) Estados Unidos.
d) França.
_________________________________________
13. Leia a análise a seguir, sobre uma atual 
tendência migratória da sociedade brasileira, e 
assinale a alternativa que apresenta o nome do outro 
país de que se trata.

“A escolha de outro país para viver está na maioria 
dos casos relacionada com questões econômicas, 
mas podem haver também outros motivos. Os 
dados oficiais indicam que há mais de oitenta mil 
brasileiros vivendo em __________, o que faz deles 
a maior comunidade estrangeira nesse país. Existem 
vários fatores que fazem desse país um local muito 
apelativo para os brasileiros, a começar pela língua, 
bem como os laços históricos e culturais que unem 
os dois países há mais de quinhentos anos”. 

(Portal Universia, 21/02/19, com adaptações).
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a) Estados Unidos.
b) França.
c) Portugal.
d) Espanha.
_________________________________________
14. Analise o seguinte trecho de uma matéria 
jornalística, que aborda uma situação ocorrida no 
Brasil neste ano, e marque a alternativa que indica o 
nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O humorista brasileiro ___________ foi condenado 
a seis meses e vinte e oito dias de prisão por ter 
publicado um vídeo nas redes sociais, em 2016, em 
que ofende a deputada brasileira Maria do Rosário. 
A juíza que conduziu o caso considerou que o vídeo 
continha ‘conteúdo altamente ofensivo e reprovável’. 
O humorista foi condenado pelo crime de injúria, 
mas permanecerá em liberdade enquanto recorre da 
sentença. Para a organização de defesa dos direitos 
humanos Human Rights Watch, a condenação 
constitui uma ameaça à liberdade de expressão”. 

(Público, 15/04/19, com adaptações)

a) Danilo Gentili.
b) Fábio Porchat.
c) Gregório Duvivier.
d) Renato Aragão.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
15. A Constituição da República de 1988 
estabelece que as ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre o tema, assinale 
a alternativa CORRETA.

a) A descentralização, o atendimento integral 
e a participação da comunidade são diretrizes 
constitucionais do sistema único de saúde.
b) É permitida a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 
saúde no País, salvo os casos proibidos em lei.
c) São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 
da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita sempre 
indiretamente, por meio de pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado.
d) O sistema único de saúde será financiado 
exclusivamente com recursos do orçamento da 
seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.
_________________________________________
16. A respeito da RENAME (Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais), com base no Decreto 
n° 7.508, de 28 de junho de 2011, é INCORRETO 
afirmar que:

a) O Estado, o Distrito Federal e o Município poderão 
adotar relações específicas e complementares de 
medicamentos, em consonância com a RENAME, 
respeitadas as responsabilidades dos entes pelo 
financiamento de medicamentos, de acordo com o 
pactuado nas Comissões Intergestores.  
b) As Secretarias de Saúde dos Estados e dos 
Municípios poderão estabelecer regras diferenciadas 
de acesso a medicamentos de caráter especializado.
c) A RENAME e a relação específica complementar 
estadual, distrital ou municipal de medicamentos 
somente poderão conter produtos com registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
d) Os entes federativos poderão ampliar o acesso 
do usuário à assistência farmacêutica, desde que 
questões de saúde pública o justifiquem.
_________________________________________
17. Assinale a alternativa CORRETA, com base 
na Lei 8.142/90, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências.

a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois 
anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor 
as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 
Conselho de Saúde.
b) O Conselho de Saúde, em caráter permanente 
e deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação 
de estratégias e no controle da execução da política 
de saúde na instância correspondente, exceto nos 
aspectos econômicos e financeiros.
c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) alocados como cobertura das ações e 
serviços de saúde a serem implementados pelos 
Municípios, Estados e Distrito Federal, destinar-se-
ão a investimentos na rede de serviços, à cobertura 
assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais 
ações de saúde.
d) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) não terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.
_________________________________________
18. Com base no que dispõe o texto da Portaria 
n.º 2.488/11 do Ministério da Saúde, que aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica e estabelece 
outras diretrizes, assinale a alternativa que NÃO 
indica uma característica do processo de trabalho 
das equipes de Atenção Básica.
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a) Desenvolver ações que priorizem os grupos de 
risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, 
alimentares e/ou ambientais, com a finalidade 
de prevenir o aparecimento ou a persistência de 
doenças e danos evitáveis.
b) Desenvolver ações educativas que possam 
interferir no processo de saúde-doença da população, 
no desenvolvimento de autonomia, individual e 
coletiva, e na busca por qualidade de vida pelos 
usuários.
c) Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão 
local e do controle social.
d) Realizar atenção à saúde prioritariamente na 
Unidade Básica de Saúde e no domicílio, evitando-
se o uso de locais do território (salões comunitários, 
escolas, creches, praças, etc.), com a finalidade 
de prevenir o aparecimento ou a persistência de 
doenças e danos evitáveis.
_________________________________________
19. No ser humano, todos os músculos possuem 
porcentagens variadas de fibras de contração rápida 
e fibras de contração lenta. Qual das alternativas se 
refere às fibras de contração rápida?

a) Possuem números muito elevados de mitocôndrias.
b) As fibras rápidas contêm grande quantidade de 
mioglobina.
c) As fibras rápidas são menores que as fibras lentas.
d) Possui um retículo sarcoplasmático extenso.
_________________________________________
20. RCP (ressuscitação cardiopulmonar) é 
um procedimento de salvamento de vítimas que 
apresentam sinais de parada cardiorrespiratória. A 
RCP de alta qualidade melhora a probabilidade de 
sobrevivência da vítima. Em relação a RCP num 
adulto é CORRETO afirmar:

a) Entre as compressões não se deve esperar o 
retorno total do tórax.
b) As compressões devem ter profundidade mínima 
de 5 centímetros.
c) A velocidade de compressão é de 80 compressões 
por minuto.
d) Garantir a respiração com excesso de ventilação.
_________________________________________
21. A fratura deste osso é a mais comum das 
fraturas dos ossos do carpo, especialmente quando 
resultado de uma queda com a mão espalmada. 
A dor ocorre originalmente sobre o lado lateral do 
punho. Por causa do déficit de suprimento sanguíneo 
da parte proximal deste osso a consolidação óssea 
pode demorar vários meses e podendo levar a uma 
necrose avascular deste segmento após a sua 
fratura. De qual osso o texto se refere? 

a) Escafóide.
b) Hamato.
c) 3º metacarpo.
d) 5ª falange proximal.
_________________________________________

22. Os agentes simpatomiméticos são agonistas 
de receptores adrenérgicos. É uma das medicações 
que formam a base do tratamento da asma. Quais 
agentes NÃO fazem parte desta classificação?

a) Salbutamol.
b) Diclorfenamida.
c) Efedrina.
d) Epinefrina.
________________________________________
23. Durante um teste de função muscular onde o 
paciente está em decúbito dorsal, com o cotovelo ao 
lado do corpo, totalmente flexionado e com pronação 
de antebraço, e este permanece estabilizado pelo 
examinador para evitar a abdução do ombro. O 
examinador aplica uma pressão na parte distal 
do antebraço no sentido da supinação, exigindo a 
resistência ao movimento do paciente. Neste teste 
qual músculo é avaliado?

a) Pronador quadrado.
b) Supinador.
c) Tríceps braquial.
d) Flexor radial do carpo.
_________________________________________
24. Gestantes devem ser cuidadosamente 
avaliadas antes de serem feitas recomendações sobre 
os exercícios físicos durante a gravidez. Em quais 
situações o exercício aeróbico tem contraindicação 
absoluta?

a) Obesidade mórbida.
b) Bronquite crônica.
c) Colo incompetente.
d) Arritmia cardíaca materna não avaliada.
_________________________________________
25. A articulação radioulnar proximal é do tipo:

a) Gínglimo.
b) Trocóide.
c) Selar.
d) Esferóide.
_________________________________________
26. A eletroterapia é uma ferramenta utilizada 
pelo fisioterapeuta para aliviar as dores, estimular 
cicatrização, contração muscular entre outros 
benefícios. Quais das alternativas a seguir é uma 
corrente de baixa frequência?

a) Corrente interferencial de Nemec.
b) Corrente interferencial vetorial.
c) Corrente russa.
d) Corrente galvânica.
_________________________________________
27. O fisioterapeuta possui inúmeras ferramentas 
de avaliação do equilíbrio de um idoso.  Quais dos 
testes a seguir NÃO avalia o equilíbrio e marcha do 
idoso?
a) Escala de Berg.
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b) TUG (timed up and go).
c) Phalen.
d) DGI (dynamic gait index).
_________________________________________
28. Das seguintes estruturas quais delas fazem 
parte do trato respiratório inferior?

I. Laringe.
II. Faringe.
III. Traqueia.
IV. Ductos e sacos alveolares.

a) Apenas IV faz parte do trato respiratório superior.
b) Apenas II e IV fazem parte do trato respiratório 
superior.
c) Apenas III e IV fazem parte do trato respiratório 
superior.
d) Apenas II, III e IV fazem parte do trato respiratório 
superior.
_________________________________________
29. Os eletrocardiogramas oferecem uma 
avaliação dos eventos cardíacos elétricos num 
decurso de tempo. O entendimento dos gráficos 
gerados pelo exame ajuda a identificar um mau 
funcionamento cardíaco ou um miocárdio com um 
potencial elétrico normal. Assinale a alternativa 
referente a um eletrocardiograma normal.

a) A onda T é produzida pelos potenciais gerados, 
enquanto os átrios se restabelecem do estado de 
despolarização.
b) O complexo QRS é produzido pelos potenciais 
gerados quando os ventrículos se despolarizam 
antes de sua contração, isto é, enquanto a onda de 
despolarização se propaga pelos ventrículos.
c) Tanto a onda P como os componentes do complexo 
QRS são ondas de repolarização.
d) A onda P é produzida pelos potenciais elétricos 
gerados quando os ventrículos se despolarizam, 
antes de a contração ventricular começar.

30. O par craniano exclusivamente motor, 
responsável pelos músculos intrínsecos e extrínsecos 
da língua é o:

a) Vestibulococlear.
b) Hipoglosso.
c) Trigêmeo.
d) Troclear.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 01/07/2019.


