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13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
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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. “Bioética é o estudo sistemático das 
dimensões morais das ciências da vida e atenção 
à saúde, utilizando uma variedade de metodologias 
éticas em um cenário interdisciplinar. O Princípio da 
Bioética que é o que estabelece a obrigação moral 
de fazer o bem aos outros, independentemente de 
desejá-lo ou não é:

a) Benevolência.
b) Beneficência.
c) Justiça.
d) Autonomia.
_________________________________________
16. Mulher de 32 anos teve diagnóstico de 
ENXAQUECA CLÁSSICA há 3 meses e segue em 
acompanhamento com Clínico Geral da Unidade 
Básica de Saúde. De acordo com a patologia, é 
CORRETO afirmar:

a) A Enxaqueca Clássica é a enxaqueca sem aura e 
corresponde a 90% dos casos.
b) Apesar de a paciente citada ser mulher, a 
Enxaqueca é mais comum em homens, após 40 
anos.
c) O tratamento preventivo é indicado quando há 
mais de 3 crises ao mês e as medicações de escolha 
são os triptanos.

d) A dor da Enxaqueca geralmente piora com 
atividade física.
________________________________________
17. Assinale a alternativa que apresente a forma 
adequada de se completar a seguinte sentença:
“A Meningite Bacteriana, geralmente se apresenta 
com líquor com glicorraquia _______________, 
proteinorraquia __________ e, dentre os leucócitos, 
há predomínio de _______________.”

a) Aumentada / aumentada / Linfomononucleares.
b) Aumentada / diminuída / Polimorfonucleares.
c) Diminuída / diminuída / Polimorfonucleares.
d) Diminuída / aumentada / Polimorfonucleares.
_________________________________________
18. Sobre a vacina Meningo C, de acordo com 
o Programa Nacional de Imunização, assinale 
a alternativa que contemple as afirmações 
CORRETAS:

I. Protege contra doença sistêmica causada pela 
Neisseriameningitidis do sorogrupo C.
II. Pode ser administrada via subcutânea ou 
intramuscular.
III. O esquema corresponde a duas doses 
administradas aos 3 e aos 5 meses de idade e 
reforço aos 15 meses.
IV. Em crianças entre 12 e 23 meses de idade sem 
comprovação vacinal ou com esquema incompleto, 
administrar duas doses com intervalo de 30 dias.
V. Em sua composição tem como adjuvante o 
hidróxido de alumínio.

a) Estão corretas apenas I, II e III.
b) Estão corretas apenas I, II e IV.
c) Estão corretas apenas I, III e IV.
d) Estão corretas apenas I, III e V.
_________________________________________
19. Sobre o Tromboembolismo Pulmonar (TEP) 
Agudo, assinale a alternativa CORRETA:

a)Trombólise é indicada para pacientes com 
instabilidade hemodinâmica.
b) O Eletrocardiograma encontra-se normal em 80% 
dos casos. O padrão S1Q3T3 é a alteração mais 
comum e indica pior prognóstico.
c) Os sinais radiológicos Corcova de Hampton e Sinal 
de Westermark são frequentes e patognomônicos.
d) O D-dímero tem valor preditivo positivo alto, com 
grande especificidade quando positivo.
_________________________________________
20. De acordo com a bula do medicamento: “A 
Varfarina é indicada para a prevenção primária e 
secundária do tromboembolismo venoso (formação 
de trombos ou coágulos de sangue, dentro de uma 
veia, capazes de obstruir parcial ou totalmente o vaso 
sanguíneo), na prevenção do embolismo sistêmico 
em pacientes com prótese de válvulas cardíacas 
ou fibrilação atrial e na prevenção do acidente 
vascular cerebral (AVC, derrame), do infarto agudo 
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do miocárdio e da recorrência do infarto.”

Assinale a alternativa que contenha, respectivamente, 
o mecanismo de ação da Varfarina e o exame que 
mensura sua atividade:

a) Inibição irreversível da enzima ciclooxigenase / 
Plaquetas.
b) Inibição dos fatores de coagulação dependentes 
de Vitamina K / Tempo de protrombina.
c) Inibição dos fatores de coagulação dependentes 
de Vitamina K / Tempo de tromboplastina parcial 
ativado.
d) Inibição direta altamente seletiva do fator Xa / 
Fator Xa.
_________________________________________
21. O Acidente Escorpiônico é um evento de 
importância epidemiológica no Brasil, sobretudo nos 
meses mais chuvosos, em regiões urbanas e vem 
aumentando nos últimos anos. Sobre o assunto, é 
CORRETO afirmar:

a) A maioria dos casos é leve, devendo ser tratada 
apenas com infiltração de anestésico ou analgésico 
via oral.
b) A intensidade das manifestações clínicas não 
depende da quantidade de veneno inoculada, de 
modo que crianças apresentam quadros locais mais 
benignos em relação a adultos.
c) Ao se comprovar a inoculação de veneno do 
escorpião, os pacientes devem receber Soro 
Antiescorpiônico (SAEsc), independente da 
gravidade do quadro.
d) Bradicardia e sudorese são sintomas passageiros 
e não demandam medidas clínicas complementares, 
exceto observação, até melhora.
_________________________________________
22. Assinale a alternativa que associa 
corretamente as medicações antidiabéticas a seus 
respectivos mecanismos de ação:

I. Biguanidas
II. Sulfonilureias
III. Glitazonas

A. Aumentam o efeito insulínico na captação e 
utilização energética da glicose, principalmente nos 
músculos esqueléticos.
B. Reduzem produção hepática de glicose, com 
menor ação sensibilizadora da ação insulínica.
C. Atuam nas células betapancreáticas, aumentando 
a secreção de insulina.

a) I – A, II – B, III – C.
b) I – B, II – C, III – A.
c) I – B, II – A, III – C.
d) I – A, II – C, III – B.

23. De acordo com a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de 
saúde pública nos serviços de saúde, assinale a 
alternativa correta sobre Febre Amarela:
a) Notificam-se casos suspeitos em regiões 
endêmicas e casos com confirmação laboratorial 
em regiões com ausência de Febre Amarela em 
humanos.
b) A notificação do caso confirmado deverá ser 
realizada em até 24 horas.
c) A notificação do caso suspeito deverá ser realizada 
em até 24 horas.
d) A notificação do caso suspeito deverá ser semanal.
_________________________________________
24. Benzodiazepínico utilizado como hipnótico 
na sequência rápida de intubação, que promove 
sedação, além de ter efeitos anticonvulsivantes 
e promover significativa depressão respiratória e 
miocárdica é:

a)Fentanil.
b)Midazolam.
c)Propofol.
d)Etomidato.
_________________________________________
25. Assinale a alternativa que defina Hipertensão 
Arterial Resistente:

a) Hipertensão iniciada subitamente após os 55 anos 
de idade, que possua pressão arterial sistólica acima 
de 180mmHg.
b) Hipertensão tratada com 2 anti-hipertensivos em 
paciente de alto risco cardiovascular estratificado.
c) Hipertensão refratária a tratamento não 
medicamentoso e mudanças no estilo de vida por 6 
meses.
d) Hipertensão não controlada, apesar do uso de 3 
ou mais anti-hipertensivos, em doses adequadas, 
preferencialmente um deles sendo diurético.
_________________________________________
26. Um Eletrocardiograma (ECG) que apresente 
frequência cardíaca de 45 batimentos por minuto 
com intervalos PR maiores que 0,2 segundos, com 
todas as ondas P precedendo um intervalo QRS é 
um EGC de:

a) Bloqueio Atrioventricular Total
b) Bloqueio Atrioventricular Mobitz I
c) Bloqueio Atrioventricular Mobitz II
d) Bloqueio Atrioventricular de 1º. Grau
_________________________________________
27. Sobre os fatores de risco para o Câncer de 
Colo de Útero, é INCORRETO afirmar:

a) História de infecções sexualmente transmissíveis 
como clamídia e herpes genital aumenta o risco de 
câncer cérvico-uterino.
b)Coitarca precoce e multiparidade são fatores de 
risco para o Câncer de Colo de Útero.
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c) Os subtipos de HPV mais associados à patogênese 
do Câncer de Colo de Útero são 6 e 11.
d) O Baixo nível socioeconômico está associado a 
maiores incidências da doença.
28. A vacina Quadrivalente contra o HPV 
(Papilomavírus Humano) foi introduzida no 
Calendário Nacional de Vacinações do Sistema Único 
de Saúde em 2014. Atualmente, de acordo com esse 
calendário, uma MENINA de 9 anos de idade deve:

a) Receber 2 doses com intervalo de 6 meses entre 
elas.
b) Aguardar os 14 anos para iniciar esquema vacinal 
contra HPV.
c) Receber 2 doses, com intervalo de 2 anos entre 
elas.
d) Receber 1 dose única da vacina.
_________________________________________
29. Considere o caso de um jovem, hígido, sem 
uso prévio de antimicrobianos, com sintomas típicos 
de pneumonia bacteriana comunitária e radiografia 
pulmonar com infiltrado broncopneumônico. Assinale 
a alternativa que compreenda o agente etiológico 
mais provável e o antibiótico indicado:

a) Streptococcuspneumoniae / Ciprofloxacino.
b) Haemophilusinfluenzae / Ceftriaxone.
c) Streptococcuspneumoniae / Amoxicilina.
d) Staphylococcus aureus / Oxacilina.

30. Paciente masculino, de 68 anos, com história 
de rebaixamento súbito de nível de consciência em 
seu domicílio é trazido por familiares ao serviço 
de saúde. Esposa relata que paciente possui 
Hipertensão Arterial mal controlada e nega etilismo 
ou tabagismo. Após a triagem, o médico é informado 
que paciente encontra-se em Escala de Glasgow 5, 
com Pressão Arterial 220/160mmHg, taquicárdico, 
febril. O médico deve, inicialmente:

a) Solicitar coleta de exames laboratoriais, incluindo 
lactato e culturas, iniciar tratamento endovenoso 
com Ceftriaxone.
b) Prescrever Atensina 0,200mg via oral e reaferir 
Pressão Arterial em 20 minutos.
c) Avaliar vias aéreas e proceder intubação 
orotraqueal do paciente, caso ele esteja em Escala 
de Coma de Glasgow de 5.
d) Encaminhar paciente prontamente à Tomografia 
de Crânio e, caso não possua alterações, proceda 
coleta de líquor.

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.


