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QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA

O RELÓGIO

Rio de Janeiro , 1970

Passa, tempo, tic-tac
Tic-tac, passa, hora
Chega logo, tic-tac
Tic-tac, e vai-te embora
Passa, tempo
Bem depressa
Não atrasa
Não demora
Que já estou
Muito cansado
Já perdi
Toda a alegria
De fazer
Meu tic-tac
Dia e noite
Noite e dia
Tic-tac
Tic-tac
Tic-tac...

Vinícius de Morais 

01. Sobre o texto, considerando que as informações 
abaixo são Verdadeiras (V) ou Falsas (F), assinale 
a alternativa que apresente a sequência correta:

(   )  há palavras no texto que dão ideia de 
movimento: dia; noite; bem depressa; não demora; 
passa; tempo.
(     ) o autor está triste, por isso não quer que o 
tempo passe.
(     )  A palavra “tempo”, na linha 1 do poema, é 
um vocativo, o qual  não tem relação sintática com 
nenhum outro termo da oração e é “uma forma 
lingüística usada para chamamento ou interpelação 
ao leitor no discurso direto”;
(      )  Poemas e poesias são tipologias e gêneros 
textuais, respectivamente.
(      ) o texto apresenta figuras de linguagem: nas 
expressões “Tic-tac, tic-tac”, prosopopéia; e nas 
expressões “Dia e noite” e “Noite e dia”, antítese.

a) V; F; V; F;V
b) V; V; F; F; V
c) V; F; F; V; F
d) F; F; V; V; F
________________________________________

02. Assinale a alternativa que ordena a identificação 
da tipologia textual de cada texto abaixo:

1 – Descrição;  2 - Narração;  3 – Dissertação; 
4 - Injuntivo

(     ) Não parava de cantar, Antônio afirmando que ia 
para outro tempo enquanto o povo todo desconfiava 
que era para o outro mundo que ele ia, e só se ouvia 
o martelo martelando lá dentro, toc toc toc (...)

(   ) Derreta a manteiga em fogo baixo. Junte a 
farinha e toste-a por 2 a 3 minutos. Junte o leite aos 
poucos.mexendo rapidamente para não empelotar 
(...)

(   ) Por cima da moldura da porta há uma chapa 
metálica comprida e estreita, revestida de esmalte. 
Sobre um fundo branco, as letras negras dizem 
Conservatória Geral do Registro Civil. O esmalte 
está rachado e esboicelado em alguns pontos. (...)

(   ) Esse novo código de relacionamento, que 
surgiu no início da década de 80, não pode ser 
definido como uma nova forma de designar a transa 
(relação sexual). Também não pode ser definido 
como um namoro relâmpago, pré-namoro ou uma 
variação da amizade colorida. O “ficar com” existe 
por si só; independe do namoro, da amizade ou de 
qualquer outra forma de vínculo. Ele é o átomo da 
relação (...) 

a) 3,4,1,2
b) 4, 1,2,3
c) 2, 4,1,3
d) 2,1,3,4
________________________________________

03. Assinale a alternativa que completa as lacunas 
empregando o acento grave quando necessário:

1) O flanelinha foi ____ praça esperar ____ gorjeta;
2) A casa fica ____ esquerda da delegacia, onde o 
rapaz depôs contra ___ moça;
3) Eu disse ____ ele tudo que sabia;
4) Mesmo cansado fui ____casa.

a) à; a; à; à; à; à
b) a; a; a; à; à; à
c) à; à; a; a; a; a
d) à; a; à; a; a; a 
________________________________________

04. As orações subordinadas substantivas recebem 
o nome da função sintática que elas exercem em 
relação à oração principal. Assinale a alternativa 
que classifica corretamente as orações abaixo e 
indica que Suzana já é uma mulher sortuda:

1. Suzana não sabe que ganhou um carro no sorteio 
da TV.
2. Suzana não sabe se ganhou um carro no sorteio 
da TV. 
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a) subordinada substantiva objetiva direta; oração 
1.
b) subordinada substantiva predicativa; oração 1.
c) subordinada substantiva condicional; oração 2.
d) subordinada substantiva subjetiva; oração 2.
________________________________________

05. Assinale a alternativa que apresenta os 
substantivos idênticos na forma, porém de gêneros 
e significados diferentes que substituem os 
significados em destaques abaixo:

1. Polícia prende a parte do corpo da quadrilha 
que levou 1 milhão de caixas eletrônicos. 
2. Recife, o dinheiro do Estado de Pernambuco, é 
a maior cidade do Nordeste para os foliões que no 
carnaval saem às ruas com o galo da Madrugada, 
em direção a Olinda.
3. O aparelho receptor é uma emissora do Grupo 
Estado que tem como foco transmitir jornalismo 24 
horas no ar. A missão é fazer uma cobertura em 
tempo real passando por todas as áreas, da política 
ao esporte.
4. A carga máxima permitida segue cheio de 
passageiros.

a) 1.a cabeça; 2. a capital; 3. o rádio; a lotação.
b) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4. a lotação.
c) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4.o lotação.
d) 1.o cabeça; 2.o capital; 3.o rádio; o lotação.

QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA 

06. A escola infantil Criança Feliz vacinou todos os 
seus alunos, sendo que 90% contra catapora e 70% 
contra sarampo. Determine o porcentual de alunos 
que foram vacinados contra as duas doenças.
a) 90
b) 60
c) 50
d) 70
________________________________________

07. Encontre o valor da expressão numérica:

17 - [ (5 . 2 - 3) - (10- ³ 125)]0 - [(    16:2) . 2³]
 
a)  1
b) -1
c)  0
d)  2
________________________________________

08. Um ponto, no sentido matemático, é?
a) um objeto que não pode ser decomposto em 
objetos menores
b) um objeto de dimensão zero
c) não possui graus de liberdade
d) Todas as alternativas anteriores são corretas.

09. Na figura abaixo, sabemos que a soma dos 
ângulos externos é igual a 360º. Assim, calcule
Â + B̂ + Ĉ.

a) 180º
b) 540º
c) 360º
d) 240º
________________________________________

10. Um número é divisor de outro quando o resto da 
divisão for igual a?
a) um
b) ele mesmo
c) zero
d) nenhuma das anteriores

QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA

11. Sistemas computacionais do mundo todo utilizam 
como parte de seu hardware um componente 
de memória bem comum para armazenar dados 
temporários que logo serão utilizados pelo CPU no 
processamento da informação. Este componente 
acima descrito também é conhecido como:
a) Memória RAM.
b) Memória BAM.
c) Memória HDMI.
d) Memória VGA.
________________________________________

12. Os sistemas operacionais como Linux e 
Windows utilizam-se de sistemas de arquivos para 
organizarem seus arquivos, dentre os mais comuns 
utilizados atualmente, no Linux e no Windows, por 
padrão temos RESPECTIVAMENTE:
a) ext4 e ext3
b) extLinux e extWin
c) FAT e FAT16
d)ext4 e NTFS
________________________________________

13. Utilizamos a internet cada vez mais, e uma das 
coisas mais observadas quando estamos online 
é a velocidade de conexão com a rede naquele 
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local específico. Sabe-se que as operadoras que 
proveem o serviço informam em seus contratos 
as velocidades de envio e recebimento de dados. 
Essas velocidades de envio e recebimento de dados 
do cliente são conhecidas, respectivamente, como:
a) Download e load
b) Upload e Download
c) Ethernet e Recived
d) Download e Upload
________________________________________

14. O correio eletrônico é uma das formas de 
comunicação digital mais utilizadas nos meios 
corporativos. Por meio deste serviço é possível 
enviar e receber mensagens eletrônicas do mundo 
todo. Apesar dos muitos benefícios, algumas 
pessoas utilizam o serviço para enviar mensagens 
com conteúdos indesejados, ofensivos e muitas 
vezes perigosos (como vírus de computador). Essas 
mensagens indesejadas também são conhecidas 
como:
a) ADSL
b) SMTP
c) SPAM
d) HTML
________________________________________

15. O editor de texto Microsoft Word 2013 é 
extremamente difundido devido às suas inúmeras 
funcionalidades e ao seu alto padrão de qualidade. 
Sabendo-se disso, ao se trabalhar com documentos 
do Microsoft Word é preciso conhecer seus tipos 
e extensões de arquivos. Dadas as alternativas, 
assinale a que contenha a extensão que este 
programa, por padrão, salva os arquivos.
a) docx
b) xlsx
c) ppt
d) xml

QUESTÕES 16 A 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Sobre o calendário de vacinação do Ministério 
da Saúde, marque a assertiva correta:
a) A vacina BCG deve ser feita assim que a criança 
nascer, independentemente do tempo de gestação 
e peso da criança.
b) Ainda não existe vacina para Hepatite A.
c) Sobre a vacina Dupla Adulto, em pacientes 
adultos que já receberam o esquema completo, a 
dose de reforço pode ser antecipada em caso de 
ferimentos graves, quando a última dose foi há mais 
de 5 anos.
d) A vacina de Febre Amarela pode ser aplicada em 
crianças menores de 6 meses que irão viajar para 
locais de risco.

17. Com relação às doenças de notificação 
compulsória, é correto afirmar:
a) Apenas médicos podem fazer a notificação de 
doenças compulsórias.
b) A notificação compulsória deve ser feita apenas 
para casos confirmados da doença.
c) A dengue não é uma doença de notificação 
compulsória.
d) Sobre as doenças de notificação compulsória 
imediata, a notificação deve ser feita em até 24 
horas após o atendimento, para a autoridade 
superior cabível.
________________________________________

18. Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica 
do Ministério da Saúde, marque a assertiva 
INCORRETA:
a) Os primeiros casos de uma epidemia, em uma 
determinada área, não necessitam ser submetidos 
à investigação em profundidade.
b) O principal objetivo da investigação de uma 
epidemia ou surto de determinada doença infecciosa 
é identificar formas de interromper a transmissão e 
prevenir a ocorrência de novos casos.
c) Epidemia é a elevação do número de casos de 
uma doença ou agravo, em um determinado lugar 
e período de tempo, caracterizando, de forma clara, 
um excesso em relação à frequência esperada.
d) Surto é tipo de epidemia em que os casos se 
restringem a uma área geográfica pequena e bem 
delimitada ou a uma população institucionalizada 
(creches, quartéis, escolas, etc.).
________________________________________

19. Marque a assertiva correta:
a) O modo de transmissão da rubéola é por meio da 
picada de insetos contaminados com o vírus.
b) O período de incubação da dengue é de 3 a 15 
dias, sendo em média 5 a 6 dias.
c) O homem é o principal reservatório da 
Leptospirose.
d) No Brasil, apenas cães são reservatórios da 
Raiva.
________________________________________

20. Conforme os princípios doutrinários do SUS, 
marque a assertiva correta:
a) Equidade significa que todo cidadão deve ser 
tratado da mesma forma.
b) Resolutividade é o princípio doutrinário que 
significa que o sistema tem que estar preparado 
para resolver qualquer doença do cidadão.
c) A Universalidade garante atendimento para 
todos, exceto cidadãos que não contribuem para o 
sistema previdenciário.
d) Equidade significa que todo cidadão é igual 
perante ao SUS e será atendido conforme sua 
necessidade, até o limite que o sistema puder 
oferecer.
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21. Marque a assertiva correta:
a) O diagrama de controle não é um bom método 
para verificar a presença de uma epidemia, e 
quando este for utilizado, deve-se empregar o 
período de tempo de um ano.
b) Para estabelecer um estado epidêmico de 
uma doença, é imprescindível o conhecimento da 
frequência habitual (nível endêmico) da mesma, 
naquele lugar e período.
c) Na investigação de casos de uma epidemia, a 
busca ativa de novos casos nunca deve ser feita, 
pois pode aumentar o número de casos novos.
d) Quando houver suspeita de uma epidemia, esta 
pode ser logo confirmada, pois não há nada que 
possa alterar o número de novos casos além de 
uma epidemia.
________________________________________

22. Marque a assertiva INCORRETA:
a) A taxa de mortalidade infantil reflete, de 
maneira geral, as condições de desenvolvimento 
socioeconômico e infraestrutura ambiental, 
bem como o acesso e a qualidade dos recursos 
disponíveis para atenção à saúde materna e da 
população infantil.
b) A taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos 
de menores de dois anos de idade, por cem nascidos 
vivos, na população residente em determinado 
espaço geográfico, no ano considerado. 
c) A taxa de mortalidade neonatal precoce reflete, de 
maneira geral, as condições socioeconômicas e de 
saúde da mãe, bem como a inadequada assistência 
pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
d) A taxa de mortalidade neonatal tardia é o 
número de óbitos de 7 a 27 dias de vida completos, 
por mil nascidos vivos, na população residente 
em determinado espaço geográfico, no ano 
considerado.
________________________________________

23. Segundo o Política Nacional de Atenção 
Básica do Ministério da Saúde, marque a assertiva 
INCORRETA.
a) Cada equipe de Saúde da Família deve ser 
responsável por, no máximo, 4.000 pessoas.
b) Cada profissional de saúde pode estar cadastrado 
em apenas uma equipe de Saúde da Família, 
exceção feita somente ao profissional médico, que 
poderá atuar em, no máximo, duas equipes de 
Saúde da Família e com carga horária total de 40 
horas semanais.
c) Todos os profissionais membros da equipe de 
Saúde da Família devem cumprir carga horária de 
40 horas semanais, sem exceção.
d) O número de Agentes Comunitários de Saúde 
-ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da 
população cadastrada, com um máximo de 750 
pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde 
da Família.

24. Com relação aos Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (NASF), marque a assertiva correta:
a) O NASF 1 é composto por uma equipe menor e 
atende uma população menor que o NASF 2.
b) A composição do NASF de um determinado 
município é definida pelo Ministério da Saúde.
c) Os NASFs foram criados com o objetivo de 
ampliar a abrangência e o escopo das ações da 
atenção básica, bem como sua resolubilidade.
d) Os NASFs são de livre acesso para atendimento 
individual.
________________________________________

25. Considerando um homem de 31 anos, que não 
possui nenhuma imunização prévia, quais vacinas 
deve receber segundo o calendário nacional de 
vacinações?
a) Tríplice viral, Febre amarela, BCG.
b) VIP, Pneumocócica 10, Dupla Adulto.
c) Hepatite B, Dupla Adulto, Tríplice Viral.
d) Hepatite B, Meningocócica, Dupla Adulto.
________________________________________

26. Paciente 42 anos, feminina, com fibrilação atrial, 
sem alteração da função cardíaca, chega para 
consulta com queixa de palpitação há 1 semana. 
Nega precordialgia e sem outras queixas. Paciente 
faz uso de Propafenona 300 mg 1 vez ao dia.
Sinais vitais: frequência cardíaca 140 bpm, pressão 
arterial 130x90 mmHg, saturação 96%, frequência 
respiratória 18 ipm, ECG: ritmo de fibrilação atrial. 
FC 142 bpm.
Diante do quadro, qual deve ser a conduta inicial do 
médico?
a) Cardioversão elétrica com 50 J
b) Cardioversão química com Amiodarona 1200 mg 
em 24 horas
c) Cardioversão elétrica com 100 J
d) Controle do ritmo com Metoprolol 5 mg EV
________________________________________

27. Paciente feminina, 26 anos de idade, 
traz resultado de exames de rotina. Paciente 
assintomática e não gestante, sem comorbidades.
O resultado de urocultura mostrou presença de E. 
coli 100.000 UFC/ml.
Qual a conduta mais correta nesta situação?
a) Orientação e alta.
b) Repetir o exame para confirmar resultado.
c) Iniciar tratamento com Ciprofloxacino 500 mg 
12/12 horas, durante 7 dias.
d) Iniciar tratamento com Fosfomicina 1 envelope 
antes de dormir em dose única.
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28. Paciente de 45 anos, com Síndrome de Sheehan 
há 10 anos. Sobre este caso é correto afirmar:
a) A paciente não possui filhos e nunca esteve 
grávida.
b) Não há necessidade de nenhuma reposição 
hormonal nos casos de Síndrome de Sheehan.
c) Frequentemente os pacientes possuem bom 
prognóstico e com o tempo a Síndrome pode 
regredir, não havendo necessidade de tratamento.
d) O achado radiológico mais característico é a 
presença de sela túrcica vazia ou parcialmente 
vazia.
________________________________________

29. Quanto ao Hipotireoidismo, é correto afirmar:
a) É uma doença que causa baixa produção de 
hormônios pela paratireóide.
b) A principal causa de Hipotireoidismo é a Doença 
de Graves.
c) A amiodarona pode induzir hipotireoidismo.
d) A dosagem do hormônio T3 é muito útil para o 
diagnóstico de hipotireoidismo, pois possui uma 
alta sensibilidade e especificidade.
________________________________________

30. Quanto à Trombose Venosa Profunda em 
membros inferiores, é correto afirmar:
a) Em pacientes com valor preditivo positivo alto 
para trombose venosa profunda, o D-dímero deve 
ser sempre solicitado.
b) O Sinal de Homans, Sinal da Bandeira e o Sinal 
de Bancroft, são sinais semiológicos utilizados na 
avaliação de pacientes com suspeita de trombose 
venosa profunda.
c) A ultrassonografia com Doppler de membros 
inferiores é um exame muito ruim para avaliação 
de pacientes com suspeita de trombose venosa 
profunda.
d) O tratamento deve ser feito com AAS 300 mg 1 
vez ao dia, durante 6 meses. 
________________________________________

31. Considerando a Doença Diverticular dos Cólons, 
assinale a assertiva correta.
a) A incidência da diverticulose aumenta com a 
idade.
b) O tratamento da diverticulose é feito com 
analgésicos e antiespasmódicos, não havendo 
melhora da dor, há indicação de cirurgia com 
ressecção do segmento comprometido.
c) Os termos Doença Diverticular dos Cólons, 
diverticulose e diverticulite são sinônimos.
d) O tratamento da diverticulite é sempre hospitalar.
________________________________________

32. Paciente masculino, 60 anos, há 6 meses 
começou a apresentar aumento de massa em 
região submandibular esquerda, indolor, sem perda 

de peso. Também referiu disfagia leve e sensação 
de olho seco.
Foi solicitado USG de região cervical que evidenciou 
presença de aumento de glândulas parótidas, 
sugestivo de Síndrome de Sjögren.
Com relação ao caso acima, qual deve ser a conduta 
inicial do médico?
a) Iniciar uso de Bactrim 100/20 mg/kg 4 vezes ao 
dia, durante 14 dias.
b) Iniciar o uso de Prednisona na dose de 1mg/kg.
c) Orientar o paciente e encaminhar para o Cirurgião 
Oncológico.
d) Orientar o paciente, prescrever colírio lubrificante 
para os olhos e encaminhar para Reumatologista.
________________________________________

33. Paciente feminina, 26 anos, retorna ao seu 
consultório com o seguinte resultado de exames.
Eritrócitos de 3,5 milhões/mL, hemoglobina de 
10,5 g/dL, volume corpuscular médio (VCM) de 
65 fL, 204.000 plaquetas, leucócitos de 6 milhões/
mL, ferritina de 7 ng/mL, ferro sérico de 22 g/dL e 
capacidade ferropéxica de 680 g/dl (VR 200-400 g/
dL).
Conforme o exame acima, qual o diagnóstico 
provável da paciente?
a) Anemia Megaloblástica.
b) Mielodisplasia.
c) Anemia Ferropriva.
d) Leucemia Mielóide Crônica.
________________________________________

34. Paciente masculino, 43 anos, etilista crônico há 
30 anos, é trazido para atendimento por familiares 
devido a quadro de confusão mental há 7 dias. 
Paciente também tem história de diarreia crônica 
há 2 meses, sem sangue ou muco nas fezes. Nega 
febre.
Ao exame apresenta-se BEG, desidratado +/+, 
descorado +/4+, emagrecido. Sinais vitais normais. 
Murmúrio vesicular presente, sem ruídos, Bulhas 
rítmicas Normo fonéticas. Abdome plano, timpânico, 
indolor. RHA pouco aumentados. Descompressão 
brusca negativa.
Exame neurológico paciente confuso e desorientado, 
Glasgow 14, pupilas isocóricas foto reagentes, sem 
déficit motor. Presença de hiperpigmentação da 
pele em áreas foto expostas.
Conforme o quadro acima, qual a provável 
deficiência de vitamina que o paciente possui?
a) Vitamina B1
b) Vitamina B3
c) Vitamina C
d) Vitamina A
________________________________________

35. Paciente feminina, 38 anos,  obesa, sem 
comorbidades prévias e sem fazer uso de 
medicamentos. Paciente assintomática.
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Paciente relata que está usando o medidor de 
glicose da mãe, que é diabética e este apresenta 
resultados de glicemia capilar de aproximadamente 
135 mg/dL, em jejum pela manhã.
Qual a conduta mais correta para este caso?
a) Orientar a paciente e solicitar exames 
laboratoriais.
b) Fazer o diagnóstico de diabetes a partir dos 
valores da glicemia capilar e orientar dieta e 
exercícios físicos durante 6 meses.
c) Fazer o diagnóstico de diabetes a partir dos 
valores da glicemia capilar e iniciar Metformina.
d) Fazer o diagnóstico de diabetes a partir dos 
valores da glicemia capilar, orientar mudança no 
estilo de vida e iniciar Metformina.
________________________________________

36. Paciente 18 anos, com diagnóstico de diabetes 
tipo I há 7 anos, em uso irregular de insulinoterapia, 
apresenta há 3 dias quadro de polidipsia e poliuria, 
dor abdominal e vômitos, e há 1 dia começou com 
prostração e fadiga intensa.
Quais os melhores exames para confirmar a 
hipótese de cetoacidose diabética?
a) Hemograma, urina I, PCR.
b) Glicemia capilar, gasometria arterial e urina I.
c) Glicemia capilar, coagulograma e VHS.
d) Glicemia, lactato arterial e potássio.
________________________________________

37. Com relação à anafilaxia, é correto afirmar:
a) Anafilaxia é uma reação sistêmica aguda grave, 
potencialmente fatal, decorrente da ação de 
mediadores inflamatórios liberados por mastócitos 
e basófilos, ativados após o contato com uma 
substância causadora específica.
b) Anafilaxia e choque anafilático são sinônimos.
c) A manifestação clínica mais comum de anafilaxia 
é a respiratória, com dispneia, broncoespasmo e 
estridor laríngeo.
d) O tratamento inicial da anafilaxia deve ser feito 
com anti-histamínicos EV.

38. Paciente masculino, 69 anos, com diabetes 
mellitus e hipertensão arterial, em uso regular das 
medicações, apresenta potássio sérico 7,1 mEq/L, 
com alterações eletrocardiográficas sugestivas de 
hipercalemia.
Qual das medidas abaixo NÃO faz parte do 
tratamento para hipercalemia?
a) Diálise
b) Gluconato de Cálcio EV e Sorcal VO
c) Furosemida EV e solução de glicose hipertônica 
50% + insulina regular EV
d) Betabloqueador EV e furosemida EV
________________________________________

39. Paciente com os seguintes sintomas: sonolência, 
miose, bradicardia, sialorreia e lacrimejamento, 
possui intoxicação, provavelmente, por qual agente?
a) Álcool.
b) Carbamato.
c) Anfetamina.
d) Opióide.
________________________________________

40. Qual a medicação de primeira escolha para 
quimioprofilaxia para adultos que tiveram contato 
íntimo com paciente com meningite meningocócica?
a) Ciprofloxacino 500 mg VO 12/12 horas por 2 dias.
b) Rifampicina 600 mg VO 12/12 horas por 2 dias.
c) Ceftriaxone 1 grama IM em dose única.
d) Azitromicina 500 mg VO 1 vez ao dia, durante 4 
dias.
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