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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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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 Segundo o autor, o estudo da história na-
cional pode envolver uma “longa, prolixa e paciente 
preparação”. Em relação ao adjetivo “prolixa”, marque 
a alternativa que apresenta um de seus possíveis sig-
nificados, de acordo com o contexto em que foi em-
pregado.

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. Considerando a divisão de atribuições no âmbito 
da Política Nacional de Atenção Básica, assinale a al-
ternativa que NÃO indica uma atividade de competên-
cia das secretarias municipais de saúde.

a) Programar as ações da Atenção Básica a partir de 
sua base territorial de acordo com as necessidades 
de saúde identificadas em sua população, utilizando 
instrumento de programação nacional vigente.
b) Estabelecer e adotar mecanismos de encaminha-
mento responsável pelas equipes que atuam na Aten-
ção Básica de acordo com as necessidades de saúde 
das pessoas, mantendo a vinculação e coordenação 
do cuidado.
c) Divulgar periodicamente os relatórios de indicado-
res da Atenção Básica, com intuito de assegurar o di-
reito fundamental de acesso à informação.
d) Fomentar a mobilização das equipes e garantir es-
paços para a participação da comunidade no exercício 
do controle social.
___________________________________________
17. Com base na Lei 8.142/90, assinale a alternativa 
CORRETA a respeito do Conselho de Saúde.

a) Reunir-se-á a cada quatro anos.
b) Tem por objetivo avaliar a situação de saúde e pro-
por as diretrizes para a formulação da política de saú-
de nos níveis correspondentes.
c) Trata-se de órgão colegiado de caráter permanente 
e deliberativo.
d) Suas decisões independem de homologação pelos 
chefes dos respectivos poderes.
___________________________________________
18. Com base na Lei 8.080/90, é CORRETO afirmar 
que à direção municipal do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete:

a) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação 
e nutrição.
b) participar da execução, controle e avaliação das 
ações referentes às condições e aos ambientes de 
trabalho.
c) estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o 
controle da qualidade sanitária de produtos, substân-
cias e serviços de consumo e uso humano.
d) coordenar e participar na execução das ações de 
vigilância epidemiológica.
___________________________________________
19. Tendo em vista a ética médica, assinale a alterna-
tiva que NÃO aponta conduta vedada aos médicos.

a) Oferecer seus serviços profissionais como prêmio, 
qualquer que seja sua natureza.
b) Participar do processo de diagnóstico da morte ou 
da decisão de suspender meios artificiais para prolon-
gar a vida do possível doador, quando pertencente à 
equipe de transplante.

c) Deixar de usar todos os meios disponíveis de pro-
moção de saúde e de prevenção, diagnóstico e trata-
mento de doenças, cientificamente reconhecidos e a 
seu alcance, em favor do paciente.
d) Revelar informações confidenciais obtidas quando 
do exame médico de trabalhadores, inclusive por exi-
gência dos dirigentes de empresas ou de instituições, 
na hipótese de o silêncio colocar em risco a saúde dos 
empregados ou da comunidade.
___________________________________________
20. A respeito da participação da iniciativa privada na 
assistência à saúde, assinale a alternativa INCORRE-
TA, conforme a Lei 8.080/90.

a) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
b) Na prestação de serviços privados de assistência 
à saúde, serão observados os princípios éticos e as 
normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema 
Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu 
funcionamento.
c) É vedada de absoluta a participação direta ou indi-
reta de empresas ou de capital estrangeiro na assis-
tência à saúde.
d) Quando as suas disponibilidades forem insuficien-
tes para garantir a cobertura assistencial à população 
de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela ini-
ciativa privada.
___________________________________________
21. O bloqueio atrioventricular em que, no eletrocar-
diograma, causa alentecimento da condução, sem fa-
lha de batimento, ou seja, todas as ondas P normais, 
seguidas por complexo QRS, no entanto com intervalo 
P-R maior que 0,2 segundos é o:

a) bloqueio atrioventricular de 1º grau.
b) bloqueio atrioventricular de 2º grau mobitz I.
c) bloqueio atrioventricular de 2º grau mobitz II.
d) bloqueio atrioventricular total.
___________________________________________
22. Assinale a alternativa INCORRETA sobre Hemor-
ragia Digestiva Baixa (HDB) em adultos.

a) É definida como o sangramento originado abaixo do 
ângulo de Treitz.
b) A angiodisplasia é a degeneração de um vaso pre-
viamente normal, mais comum no ceco e cólon ascen-
dente.
c) A maioria dos casos de HDB é proveniente do intes-
tino delgado.
d) A colite actínica deve ser considerada como causa 
em pacientes que necessitaram de radioterapia, prin-
cipalmente em neoplasias malignas pélvicas.
___________________________________________
23. Assinale a alternativa que contenha, respectiva-
mente, medicações preferenciais para o tratamento 
abortivo de crises de cefaleia tensional e de enxaque-
ca.
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a) Analgésico comum e Triptano.
b) Propranolol e Opióide.
c) Oxigênio e Clorpromazina.
d) Amitriptilina e Propranolol.
___________________________________________
24. O sinal semiológico presente em pacientes com si-
nais de irritação meníngea, em que o examinador flete 
a cabeça do paciente, causando flexão involuntária da 
perna sobre a coxa e essa sobre o quadril é:

a) sinal de Kernig.
b) sinal de Brudzinski.
c) sinal de Murphy.
d) sinal de Rovsing.
___________________________________________
25. Jovem de 19 anos chega ao pronto socorro trazi-
do por amigos de uma festa, após ter ingerido álcool. 
Não sabem referir se utilizou algum outro tipo de subs-
tância. Apresentou agitação psicomotora, seguida de 
crise convulsiva. Ao exame, apresentava-se agitado, 
sudoreico, com pupilas midriáticas fotorreagentes, 
sem déficit focal, PA 220/120mmHg, hiperventilando, 
porém com saturação 98%,  ausculta pulmonar sem 
particularidades, cardíaca com bulhas rítmicas normo-
fonéticas, sem sopros, taquicárdicaa, glicemia capilar 
88. Realizara tomografia de crânio sem alterações. 
Eletrocardiograma taquicardia sinusal, sem alterações 
isquêmicas. Sua principal hipótese diagnóstica é:

a) delirium tremens.
b) reação anafilática.
c) intoxicação por cocaína.
d) intoxicação por opióide.
___________________________________________
26. Caso o paciente da questão anterior apresente 
piora neurológica, com rebaixamento de nível de cons-
ciência e Escala de Coma de Glasgow 6, a primeira 
conduta a ser tomada é:

a) hidantalização, devido ao histórico de crise convul-
siva.
b) intubação orotraqueal, para proteção de vias aére-
as.
c) início de vasodilatador como o Nitroprussiato de só-
dio.
d) atropina endovenosa em bolus.
___________________________________________
27. Paciente mulher de 22 anos queixa-se de corri-
mento vaginal de odor fétido, que piora após relação 
sexual ou durante período menstrual. Ao exame espe-
cular, corrimento perolado bolhoso em paredes vagi-
nais de odor fétido. Disponíveis testes complementa-
res: presença de clue cells em lâmina a fresco e Teste 
de Whiff (das aminas) positivo.
Qual a medicação indicada para a paciente?

a) Nistatina tópica.
b) Metronidazol.
c) Albendazol.
d) Azitromicina.
___________________________________________

28. Assinale a alternativa que contenha a afirmação 
CORRETA sobre as Artrites.

a) A Artrite Gonocócica surge após contato sexual des-
protegido e cursa, geralmente, com monoartrite não 
migratória coxofemoral.
b) A Artrite Gotosa não está associada à ingestão de 
álcool e ingestão excessiva de carne.
c) A Artrocentese está indicada na avaliação da mono-
artrite aguda e para drenagem de hamartrose, salvo 
contraindicações.
d) Alopurinol deve ser usado como tratamento para 
crises agudas de Gota.
___________________________________________
29. Sobre a Dengue é INCORRETO afirmar.

a) Pode ser transmitida ao homem por via vetorial, ver-
tical e transfusional.
b) O período de incubação intrínseco pode variar de 
4 a 10 dias. Após esse período, inicia-se o período de 
viremia no homem, que geralmente se inicia 1 dia an-
tes do aparecimento da febre e se estende até o quinto 
dia da doença.
c) Fatores de risco individuais podem determinar a 
gravidade da doença, a exemplo da idade, da etnia e 
de doenças associadas, como asma brônquica, diabe-
tes mellitus, anemia falciforme, hipertensão, além de 
infecções previas por outros sorotipos.
d) A gestante com dengue, mesmo sem sinal de alar-
me, deve ser tratada como um paciente do grupo de 
risco C, pelas condições circulatórias especiais da 
gestação.
___________________________________________
30. Marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas 
sobre Hanseníase, considerando sua classificação 
operacional em Paucibacilar e Multibacilar e assinale 
a alternativa com a sequência CORRETA.

(   ) Paucibacilares são casos com até três lesões.
(   ) Paucibacilares não são considerados importantes 
como fonte de transmissão.
(  ) A baciloscopia de pele positiva classifica o caso 
como MB, independentemente do número de lesões.
(   ) A Hanseníase Virchowiana é sempre Multibacilar.

a) V, V, V, F.
b) F, V, V, F.
c) V, F, F, V.
d) F, V, V, V.
___________________________________________
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Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.
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