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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

O trecho a seguir foi extraído de um dos discursos do 
Barão do Rio Branco, o patrono da diplomacia brasilei-
ra. Considere-o atentamente para responder as próxi-
mas questões.

“O estudo da história nacional é ocupação das mais 
gratas e tão absorvente para os que por ele se apai-
xonam, que, às vezes, uma vida inteira se passa em 
reunir elementos para trabalhos de conjunto, que nem 
sempre nos julgamos bastante preparados para em-
preender resolutamente ou cuja execução adiamos 
seduzidos pelo desejo de novas, mais amplas e con-
tínuas pesquisas. Mas, durante essa longa, prolixa e 
paciente preparação, em que as descobertas pessoais 
se multiplicam, enchendo de encanto o investigador, 
durante o minucioso inquérito a que procedemos so-
bre os nossos antecedentes sociais e políticos, vai-se 
formando em nós, primeiro obscuramente e, depois, 
com evidência e autoridade irrecusáveis, a convicção 
da grandeza dos nossos destinos no hemisfério ame-
ricano. Nenhuma recompensa cívica, nenhuma coroa 
de louros, nenhuma aclamação gloriosa vale esse 
resultado moral, que é a segurança de que o nosso 
patriotismo se objetiva dignamente. Diante do pessi-
mismo irredutível dos que veem o mundo através das 
próprias irritações e tristezas, e mesmo nas horas es-
curas das nossas fadigas e desalentos pessoais, a 
confiança nos destinos do Brasil se apresenta como 
o melhor dos tônicos. Foi ela certamente a que nos 
amparou nos momentos difíceis com a energia que 
sempre pôde vencer vaticínios sinistros e infundados, 
nascidos somente de fatos de passageira realidade”. 
(Trecho com adaptações)

01. No tocante à interpretação desse trecho, pode-se 
afirmar que o seu autor argumenta que:

a) a pesquisa histórica sobre a nação, independente-
mente de seu desfecho, já produz no percurso resulta-
dos importantes.
b) o estudo da história nacional é um dos principais 
instrumentos científicos para se minimizar o valor do 
patriotismo.
c) estudar a história do país serve apenas ao conhe-
cimento do seu passado, não tendo valor perante os 
desafios reais do presente.
d) o desencanto pela eventual impossibilidade de con-
cluir as pesquisas históricas é equilibrado pelas suas 
recompensas cívicas.
___________________________________________
02. Segundo o autor, o estudo da história nacional 
pode envolver uma “longa, prolixa e paciente prepara-
ção”. Em relação ao adjetivo “prolixa”, marque a alter-
nativa que apresenta um de seus possíveis significa-
dos, de acordo com o contexto em que foi empregado.

a) Austera.
b) Copiosa.
c) Inflexível.
d) Circunscrita.
___________________________________________
03. No trecho “cuja execução adiamos seduzidos pelo 
desejo de novas, mais amplas e contínuas pesquisas”, 
o pronome “cuja” retoma no texto a expressão:

a) “uma vida inteira”.
b) “trabalhos de conjunto”.
c) “empreender resolutamente”.
d) “estudo da história nacional”.
___________________________________________
04. No trecho em que o autor menciona que “nenhuma 
recompensa cívica, nenhuma coroa de louros, nenhu-
ma aclamação gloriosa vale esse resultado moral”, a 
repetição do termo “nenhuma” pode ser considerada 
uma figura de linguagem. Marque a alternativa que in-
dica o nome desse recurso estilístico.

a) Anáfora.
b) Cacófato.
c) Eufemismo.
d) Pleonasmo.
___________________________________________
05. Na parte final do texto selecionado, o autor argu-
menta que a confiança nos destinos do país serve 
como auxílio perante “nossas fadigas e desalentos 
pessoais”. Nesse caso, pode-se afirmar que o adjetivo 
“pessoais” serve para qualificar:

a) apenas o substantivo feminino plural “fadigas”.
b) apenas o substantivo masculino plural “desalentos”.
c) necessariamente os substantivos “desalentos” e 
“fadigas”.
d) o substantivo “desalentos” necessariamente, e “fa-
digas” possivelmente.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA 

06. Assinale a alternativa que apresenta CORRETA-
MENTE uma propriedade dos retângulos.

a) Em todo retângulo, as diagonais são perpendicula-
res.
b) Em todo retângulo, as diagonais têm a mesma me-
dida.
c) Em todo retângulo, dois lados consecutivos têm a  
mesma medida.
d) Em todo retângulo, as diagonais têm medidas dife-
rentes.
___________________________________________
07. Ao fazer um empréstimo a uma taxa de 2% a.m. 
em um regime de juros simples, quanto tempo é ne-
cessário para que o montante seja o triplo do valor 
emprestado?
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a) 10 meses.
b) 20 meses.
c) 100 meses.
d) 200 meses.
___________________________________________
08. Pesquisas sobre a população brasileira revelam 
que as mulheres são, aproximadamente, 51% da po-
pulação do país. Além disso, 18,2% dos homens brasi-
leiros são menores de 24 anos. Assinale a alternativa 
que apresenta a porcentagem de homens brasileiros 
menores de 24 anos em relação à população do país.

a) 6,72%.
b) 6,92%.
c) 8,918%.
d) 9,282%.
___________________________________________
09. Em uma escola, 200 alunos deveriam responder 
um questionário assinalando o período que preferiam 
continuar seus estudos. As opções eram “matutino” e 
“noturno” e os alunos poderiam assinalar nenhuma, 1 
ou 2 respostas. Sabe-se que 150 alunos assinalaram 
“matutino”, 45 assinalaram “noturno” e 20 não respon-
deram. Quantos alunos responderam que poderiam 
continuar seus estudos em ambos os períodos?

a) 5 alunos.
b) 15 alunos.
c) 20 alunos.
d) 95 alunos.
___________________________________________
10. Sejam x e y números que resolvem CORRETA-
MENTE o sistema

2x + y = 4
x = -y + 1

Assinale a alternativa que apresenta x   .
                                                           y
a) -1,5.
b)   1,5.
c) -2,5.
d)  2,5.
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 13 - 
INFORMÁTICA

As questões 11, 12, e 13  foram elaboradas tendo como pla-
taforma básica o Sistema Operacional Windows 10.

11. A definição abaixo pertence a qual termo?

“Conjunto de componentes lógicos de um computador 
ou sistema de processamento de dados; programa, ro-
tina ou conjunto de instruções que controlam o funcio-
namento de um computador; suporte lógico.”

a) Hardware.
b) Placa mãe.
c) Processador.
d) Software.
___________________________________________

{

12. É possível arquivar documentos no compartimento 
“C” do drive?

a) Não, pois o compartimento “C” é inacessível.
b) Não, somente softwares são aceitos no comparti-
mento “C”.
c) Sim, qualquer tipo de documento.
d) Sim, somente de programas instalados no compu-
tador.
___________________________________________
13. Estando trabalhando no Word, qual tecla de ata-
lho deverá ser acionada para abrir a caixa de diálogo 
“salvar como”?

a) F12.
b) F9.
c) F6.
d) F3.
___________________________________________

QUESTÕES DE 14 E 15 - 
CONHECIMENTOS GERAIS 

14. No início de 2020, dada a situação excepcional ge-
rada por um novo corona vírus, a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) declarou uma Emergência de 
Saúde Pública de Importância Internacional. Marque 
a alternativa que NÃO indica outra ocasião em que a 
OMS declarou uma emergência dessa natureza.

a) Em 1918, após a propagação mundial da chamada 
gripe espanhola.
b) Em 2009, devido à pandemia de gripe provocada 
pelo vírus H1N1.
c) Em 2016, por malformações congênitas relaciona-
das com o vírus zika.
d) Em 2018, pelo surto de ebola na República Demo-
crática do Congo.
___________________________________________
15. Em 2015, foram fixados pela Organização das 
Nações Unidas diversos objetivos de desenvolvimen-
to sustentável, expressos num documento intitulado 
Agenda 2030. Considere as opções a seguir e marque 
a que NÃO indica um desses objetivos.

a) Assegurar o acesso confiável, sustentável, moder-
no e a preço acessível à energia para todos.
b) Construir infraestruturas resilientes, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a 
inovação.
c) Reduzir o crescimento econômico a favor do meio 
ambiente, e distribuir as riquezas equitativamente en-
tre os diferentes países.
d) Tornar as cidades e os assentamentos humanos in-
clusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
___________________________________________
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QUESTÕES DE 16 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

16. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da 
notificação compulsória sobre a ocorrência de suspei-
ta ou confirmação de doença, agravo ou evento de 
saúde pública.

a) A vigilância sentinela consiste no modelo de vigi-
lância realizada a partir de estabelecimento de saúde 
estratégico para a vigilância de morbidade, mortalida-
de ou agentes etiológicos de interesse para a saúde 
pública, com participação facultativa, segundo norma 
técnica específica estabelecida pela Secretaria de Vi-
gilância em Saúde (SVS/MS).
b) A notificação compulsória, independente da forma 
como realizada, também será registrada em sistema 
de informação em saúde e seguirá o fluxo de compar-
tilhamento entre as esferas de gestão do SUS estabe-
lecido pela SVS/MS.
c) A comunicação de doença, agravo ou evento de 
saúde pública de notificação compulsória é ato privati-
vo dos profissionais de saúde, não podendo ser reali-
zada por qualquer cidadão.
d) A comunicação de doença, agravo ou evento de 
saúde pública de notificação compulsória à autorida-
de de saúde competente também será realizada pe-
los responsáveis por estabelecimentos públicos ou 
privados educacionais, de cuidado coletivo, além de 
serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e ins-
tituições de pesquisa.
___________________________________________
17. Sobre o Sistema Único de Saúde, assinale a alter-
nativa CORRETA.

a) Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde 
(Cosems) são reconhecidos como entidades que re-
presentam os entes municipais, no âmbito estadual, 
para tratar de matérias referentes à saúde, desde que 
vinculados institucionalmente ao Conasems, na forma 
que dispuserem seus estatutos.
b) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito 
estadual, subordinadas ao Conselho Nacional de Saú-
de, integradas pelas Secretarias e órgãos competen-
tes e por entidades representativas da sociedade civil.
c) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), deverá organizar-se em distritos de forma a in-
tegrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas 
para a cobertura total das ações de saúde.
d) A municipalização é prevista expressamente como 
uma das diretrizes constitucionais do Sistema Único 
de Saúde.
___________________________________________
18. Assinale a alternativa que NÃO indica uma atribui-
ção específica do médico, no âmbito da Política Nacio-
nal de Atenção Básica.

a) Realizar atividades em grupo e encaminhar, quando 
necessário, usuários a outros serviços, conforme fluxo 
estabelecido pela rede local.

b) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros 
pontos de atenção, respeitando fluxos locais, manten-
do sob sua responsabilidade o acompanhamento do 
plano terapêutico prescrito.
c) Realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias 
sob sua responsabilidade.
d) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvol-
vidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros 
membros da equipe.
___________________________________________
19. Sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde, é CORRETO afirmar que:

a) a representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será igual a metade dos repre-
sentantes dos demais segmentos.
b) a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada qua-
tro 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 Execu-
tivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conse-
lho de Saúde.
c) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Co-
nass) e o Conselho Nacional de Secretários Munici-
pais de Saúde (Conasems) não terão representação 
no Conselho Nacional de Saúde.
d) o Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
não deliberativo, órgão colegiado composto por re-
presentantes 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, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões 
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo.
___________________________________________
20.Sobre a ética médica, com base no Código de Ética 
do Conselho Federal de Medicina, assinale a alterna-
tiva INCORRETA.

a) É direito do médico recusar-se a exercer sua profis-
são em instituição onde as condições de trabalho não 
sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde 
ou a do paciente, bem como a dos demais profissio-
nais. Nesse caso, comunicará com justificativa e maior 
brevidade sua decisão ao diretor técnico, ao Conselho 
Regional de Medicina de sua jurisdição e à Comissão 
de Ética da instituição, quando houver.
b) É vedado ao médico intervir sobre o genoma hu-
mano com vista à sua modificação, exceto na terapia 
gênica, excluindo-se qualquer ação em células germi-
nativas que resulte na modificação genética da des-
cendência.
c) Nenhuma disposição estatutária ou regimental de 
hospital ou de instituição, pública ou privada, limita-
rá a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente 
reconhecidos a serem praticados para estabelecer o 
diagnóstico e executar o tratamento, ainda que em be-
nefício do paciente.
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d) Na aplicação dos conhecimentos criados pelas no-
vas tecnologias, considerando-se suas repercussões 
tanto nas gerações presentes quanto nas futuras, o 
médico zelará para que as pessoas não sejam discri-
minadas por nenhuma razão vinculada à herança ge-
nética, protegendo-as em sua dignidade, identidade e 
integridade.
___________________________________________
21. Paciente do sexo masculino, 10 anos, deseja sa-
ber qual será sua altura quando adulto. No momento 
sua estatura é de 130 cm (Z-score -1.35).
Os familiares tem as seguintes estaturas:

Pai: 172cm;
Mãe: 165cm;
Irmão de 18 anos: 170 cm;
Avô materno: 174cm;
Avô paterno: 171 cm.

De acordo com as estaturas dos familiares, qual a es-
tatura alvo desta criança?

a) 168,5 cm.
b) 171 cm.
c) 173 cm.
d) 175 cm.
___________________________________________
22. Pré-escolar de 3 anos com queixa de diarreia há 
1 ano, com 2-3 episódios de evacuações líquidas ao 
dia, associados a distensão abdominal. Nega presen-
ça de sangue nas fezes e nega febre. Também relata 
ganho de apenas 500g desde o início do quadro, peso 
atual de 12,5k Kg (percentil 13). Realizou tratamento 
com probióticos e zinco sem melhora do quadro. De 
medicações, utiliza somente sulfato ferroso 3mg/kg há 
3 meses. Traz exames coletados na última semana 
Hemoglobina 9,9 mg/dl, VCM 72 fl, Leucócitos: 8050 
uL (segmentados- 54%, linfócitos- 42%, monócitos- 3, 
eosinófilos- 0,5%), plaquetas 350.000 uL, TSH 2mU/L, 
ferritina: 5 ng/dL, parasitológico de fezes: negativo, 
pesquisa de sangue oculto nas fezes: negativo. Exa-
me físico: Bom estado geral, descorado, hidratado, 
anictérico, afebril. Ausculta pulmonar e cardíaca sem 
alterações. Abdômen distendido, RHA+, fígado e baço 
não palpados. Pele sem alterações. 
Com base nas informações, assinale a opção que indi-
ca o diagnóstico mais provável.

a) Infecção por rotavírus.
b) Intolerância a carboidratos.
c) Divertículo de Meckel.
d) Doença Celíaca.
___________________________________________
23. Na anamnese da rinite alérgica os sintomas car-
dinais são: espirros em salva, prurido nasal intenso, 
coriza clara e obstrução nasal. No exame físico, qual 
achado seria sugestivo?

a) Mucosa nasal hiperemiada.
b) Prega nasal horizontal.
c) Conchas nasais atróficas.
d) Pólipo nasal.___________________________________________

24. O pediatra é chamado para recepcionar um recém-
-nascido de 37 semanas e 5 dias. O obstetra optou por 
parto cesariano devido à suspeita de uma cardiopatia 
congênita no ecocardiograma fetal, que observou al-
terações sugestivas de transposição de grandes arté-
rias. Logo ao nascer, o bebê apresentou choro e bom 
tônus, porém evolui com cianose generalizada nos pri-
meiros minutos. Levado a berço aquecido e instalado 
oxímetro de pulso com saturação de oxigênio de 55%; 
optado por intubação orotraqueal e passagem de ca-
teter umbilical. Com o objetivo de melhor da perfusão 
sistêmica, qual medicação deve ser indicada neste 
momento?

a) Prostaglandina.
b) Dobutamina.
c) Heparina.
d) Indometacina.
___________________________________________
25. Em 2018 a Sociedade Brasileira de Pediatria lan-
çou o “Consenso sobre Anemia Ferropriva: mais que 
uma doença, uma urgência médica”, que reforça a im-
portância da profilaxia da anemia ferropriva.
Segundo o documento, qual a orientação correta para 
os recém-nascidos pré-termo?

a) Nos menores de 34 semanas de idade gestacional 
deve-se iniciar ferro na segunda semana de vida na 
dose de 3 mg/kg/dia. 
b) Os prematuros entre 34 e 37 semanas de idade 
gestacional é recomendado 2 mg de ferro/kg/dia a par-
tir do 3º mês de vida. 
c) Naqueles com peso de nascimento inferior a 1000g, 
fornecer 4 mg de ferro/kg/dia, a partir de 30 dias de 
vida e manter durante um ano. 
d) Pré-termos com peso de nascimento adequado 
para a idade gestacional e em aleitamento materno 
exclusivo devem iniciar suplementação de ferro aos 6 
meses de idade. 
___________________________________________
26. O pediatra é convocado ao centro obstétrico para 
recepcionar um recém-nascido de 40 semanas e 2 
dias. No momento do parto, observa-se líquido meco-
nial aderido a pele, a criança apresenta tônus em fle-
xão e choro ao nascimento. Segundo as orientações 
vigentes da Sociedade Brasileira de Pediatria, qual 
deve ser a conduta do pediatra?

a) Colocar junto à mãe, prover calor, manter as vias 
aéreas pérvias e avaliar a sua vitalidade de maneira 
continuada.
b) Levar à mesa de reanimação, prover calor, posicio-
nar o pescoço em leve extensão, aspirar vias aéreas e 
secar o paciente.
c) Realizar aspiração traqueal com cânula traqueal e 
aspirador a vácua uma única vez. 
d) Ventilar com pressão positiva por 30 segundos e 
após reavaliar necessidade de prosseguir com a rea-
nimação. ___________________________________________
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27. O manejo da tuberculose pulmonar de crianças 
compartilha muitas semelhanças com o de adultos. No 
entanto, alguns cuidados devem ser tomados na po-
pulação pediátrica, dentre eles, assinale o CORRETO.

a) Filhos de mães baculíferas devem receber logo ao 
nascer a vacina BCG e iniciar tratamento com rifampi-
cina por 6 meses. 
b) Em menores de 10 anos, não utilizar etambutol 
como parte do esquema terapêutico básico. 
c) Como as crianças são paucibacilíferas, após dois 
meses de medicação antituberculose realizar contro-
le radiológico e avaliar possibilidade de interromper o 
tratamento.  
d) Devido aos efeitos colaterais da isoniazida, reco-
menda-se suplementação com vitamina A e B os me-
nores de 8 anos.  
___________________________________________
28. Paciente do sexo masculino, 3 anos, levado a aten-
dimento médico devido à diminuição do volume uriná-
rio e palidez há 1 dia. Mãe refere quadro de diarreia 
com sangue e febre há 5 dias, com melhora dos sinto-
mas há 1 dia. Porém, após melhora da diarreia, notou 
redução do volume urinário e urina de coloração ama-
relo escuro. Também queixa que criança está prostra-
da e pálida. Nega uso de medicação recentes, exceto 
soro de reidratação oral para diarreia. Ao exame físi-
co: regular estado geral, descorado, eupneico, afebril. 
Respiratórios: murmúrio vesicular bilateral, sem ruídos 
adventícios. Cardiovascular: Bulhas rítmicas normofo-
néticas sem sopros, pressão arterial: 110x75 (acima do 
p95). Abdômen: plano, depressível, fígado palpado a 2 
cm do rebordo costal. Extremidade com boa perfusão, 
edema +/4. O pediatra explicou a mãe que o agente 
causador da diarreia levou a formação de pequenos 
trombos sanguíneos que provocaram uma lesão renal.
Qual o principal agente responsável por tal quadro clí-
nico? 

a) Giardia lamblia.
b) Trichuris trichiura.
c) Enterobacter cloacae.
d) Escherichia coli.
___________________________________________

29. Na Doença do Refluxo Gastroesofágico pediátrica 
diversas medicações podem auxiliar no alívio de sin-
tomas.
Assinale a alternativa que contenha o medicamento e 
seu correto mecanismo de ação. 

a) Bromoprida- inibe transportador de prótons das cé-
lulas parietais esofágicas.
b) Domperidona- agonista dopaminérgico, aumenta o 
tônus do esfíncter esofágico inferior.
c) Ranitidina - antagonista do receptor de histamina, 
reduz a secreção ácida.
d) Omeprazol- antagonista da gastrina, aumenta o pH 
gástrico. 
___________________________________________
30. Aos 6 meses a maioria das crianças atinge estágio 
de maturidade fisiológica e neurológica para ingestão 
de alimentos semissólidos. No entanto, a Sociedade 
Brasileira de Pediatria orienta evitar alguns alimentos 
para essa faixa etária, qual das alternativas contém 
um desses alimentos?

a) Leite de Vaca.
b) Peixe.
c) Ovo (clara e gema).
d) Glúten.
___________________________________________


