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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia atentamente o texto a seguir, extraído de um 
dos discursos do Barão do Rio Branco, o patrono da 
diplomacia brasileira, para responder as próximas 
questões. 

“Ser, como fui desde a adolescência e na idade vi-
ril, um estudioso do nosso antigo passado militar; 
ter sido, sempre que pude, em outros tempos, tanto 
aqui quanto no estrangeiro, um modesto divulgador 
de feitos gloriosos da nossa gente portuguesa e bra-
sileira de outrora na defesa e dilatação do território 
do Brasil; prezar constantemente os que se dedicam 
à carreira das armas, indispensável para a seguran-
ça dos direitos e da honra da pátria; tudo isso, meus 
senhores, não significa que eu tenha sido ou seja um 
‘militarista’, como, no ardor das recentes lutas polí-
ticas, me acoimaram às vezes de o ser em alguns 
dos combatentes, mal informados dos meus senti-
mentos e ações. Também todos os meus atos e afir-
mações solenes no serviço diplomático, continuando 
no desempenho das funções que desde alguns anos 
exerço, protestam contra as tendências belicosas e 
imperialistas que alguns estrangeiros e nacionais me 
têm injustamente atribuído. Nunca fui conselheiro ou 
instigador de armamentos formidáveis, nem da aqui-
sição de máquinas de guerra colossais. Limitei-me a 
lembrar, como tantos outros compatriotas, a necessi-
dade de, após vinte anos de descuido, tratarmos se-
riamente de reorganizar a defesa nacional seguindo 
o exemplo de alguns países vizinhos, os quais em 
pouco tempo haviam conseguido aparelhar-se com 
elementos de defesa e ataque muito superiores aos 
nossos”.

01. Tendo por base a interpretação desse excerto,                 
pode-se afirmar que o seu autor:

a) apesar de não se ver como militarista, não deixava 
de destacar a importância do exército para a defesa 
nacional.
b) considerava que a garantia dos direitos e liberda-
des da pátria deveria ser amparada e protegida por 
leis apenas, e não por armas.
c) lutava em prol das mais rigorosas tendências           
anti-armamentistas, segundo as quais os exércitos 
nacionais deveriam ser extintos.
d) via como necessária a transformação do Brasil em 
uma verdadeira “máquina de guerra”, para confron-
tar os países vizinhos.
_________________________________________
02. Nas primeiras frases do texto, é utilizada algu-
mas vezes a pontuação denominada ponto e vírgula. 
Em relação à essa pontuação, marque a alternativa         
INCORRETA.

a) É utilizada para indicar uma pausa maior do que 
a da vírgula.

b) Pode ser empregada para fornecer uma melhor 
estruturação das frases.
c) Foi suprimida pelo Novo Acordo Ortográfico, dado 
o seu caráter arcaico.
d) Em enumerações, pode substituir a vírgula, para 
evitar o uso repetitivo desta.
_________________________________________
03. Na oração “tudo isso, meus senhores, não signi-
fica que eu tenha sido…”, a expressão “meus senho-
res” pode ser classificada como:

a) adjunto adnominal.
b) aposto.
c) adjunto adverbial.
d) vocativo.
_________________________________________
04. Em determinado momento do seu discurso, o Ba-
rão do Rio Branco afirma que o “acoimaram às vezes 
de” ser um militarista. Em relação à palavra “acoi-
mar”, marque a alternativa que indica um de seus 
possíveis significados, de acordo com o contexto em 
que foi utilizada.

a) Alentar.
b) Galardoar.
c) Laurear.
d) Tachar.
_________________________________________
05. Na expressão “tanto aqui quanto no estrangeiro”, 
utilizada pelo autor para se referir a um aspecto de 
sua atividade política, o termo “estrangeiro” pode ser 
classificado gramaticalmente como um:

a) adjetivo simples.
b) locução adjetiva.
c) advérbio do lugar.
d) substantivo comum.
_________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA 

06. Igor sempre come açaí e desenvolveu critérios 
para escolher os acompanhamentos:
• Se colocar leite em pó, deve colocar também mo-
rango.
• Sempre coloca kiwi ou banana, mas nunca os dois 
juntos.
• Se colocar morango, não deve colocar banana.
Um dia, fez um pedido de açaí em um restaurante 
que tinha as seguintes opções de acompanhamento:
banana, chocolate, kiwi, leite em pó, morango e uva.
Se Igor escolher três acompanhamentos seguindo 
seus critérios e um deles for banana, quais são os 
outros dois?

a) Chocolate e uva.
b) Leite em pó e morango.
c) Morango e uva.
d) Chocolate e morango. 
_________________________________________
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07. Uma empreiteira desenvolve um projeto para ser 
efetuado em 720 dias por 25 funcionários trabalhan-
do 6 horas por dia. Porém, o prazo precisou ser re-
duzido para 576 dias. Quantas horas por dia esses 
mesmos funcionários precisarão trabalhar para que 
a obra fique pronta a tempo?

a) 4,8 horas/dia.
b) 5,4 horas/dia.
c) 7,5 horas/dia.
d) 8 horas/dia.
_________________________________________
08. Uma função  tem as coordenadas de 
alguns pontos representadas na tabela:

Assinale a alternativa que apresenta uma expressão 
matemática que pode representar a função ƒ repre-
sentada na tabela.

a) ƒ (x) = x² + 2x + 1
b) ƒ (x) = x² - 2x - 1
c) ƒ (x) = x² + 2x - 1
d) ƒ (x) = x² - 2x + 1
_________________________________________
09. Na figura, o triângulo HIL está inserido no retân-
gulo HIJK.

Assinale a alternativa que apresenta a área da re-
gião sombreada em cinza na figura.

a) 8,4 cm².
b) 10,2 cm².
c) 16,8 cm².
d) 33,6 cm².
_________________________________________
10. Assinale a alternativa que apresenta o resultado 

de:   .

a) 18
b) 10
c) 
d) 14
_________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 13 - 
INFORMÁTICA

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

11. Na manipulação de arquivos PDF, o atalho “Ctrl + 
A” tem a função de:

a) alternar entre as ferramentas de multimídia.
b) editar formulários de entrada/saída.
c) excluir páginas.
d) selecionar todo o documento.
_________________________________________
12. No Word 2010 a proteção de um documento atra-
vés de senha pode ser acessada através do menu:

a) arquivo.
b) inserir.
c) página inicial.
d) referências.
_________________________________________
13. O atalho “Ctrl + E”, quando acionado em um tre-
cho selecionado do texto do Word:

a) alinhará o trecho à direita.
b) alinhará o trecho à esquerda.
c) centralizará o trecho.
d) justificará o trecho.
_________________________________________

QUESTÕES DE 14 E 15 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

14. Analise a matéria jornalística a seguir, a respeito 
de uma tensão que envolve as relações internacio-
nais, e marque a alternativa que preenche correta-
mente a lacuna.

“O presidente da Rússia, Vladimir Putin, viajou para 
a ___________ para celebrar o quinto aniversário da 
anexação da península ucraniana, que foi condena-
da pelo Ocidente, mas continua popular entre os rus-
sos. Moscou assumiu o controle da região em mar-
ço de 2014, depois de meses de tensão com Kiev, 
após a saída de um líder pró-Rússia. O movimento 
resultou num grande impulso para a popularidade de 
Putin, mas a manobra foi denunciada pelo Ocidente 
como uma anexação e, junto com o apoio de Mos-
cou às forças separatistas no Leste da Ucrânia, pro-
vocou amplas sanções contra a Rússia”. (O Globo, 
18/03/2019, com adaptações).

a) Armênia.
b) Crimeia.
c) Estônia.
d) Geórgia.
_________________________________________
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15. Um dos principais documentos relativos à prote-
ção dos direitos humanos é a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, adotada pela Organização 
das Nações Unidas em 1948. Em relação ao direito 
à educação, marque a alternativa que NÃO contém 
uma das disposições desse documento.

a) A educação promoverá a compreensão, a tolerân-
cia e a amizade entre as nações.
b) A educação será orientada no sentido do pleno 
desenvolvimento da personalidade humana.
c) Os pais têm prioridade de direito na escolha do 
tipo de educação que será fornecida a seus filhos.
d) A educação superior será acessível a todos, in-
dependentemente do mérito dos seus pretendentes.
_________________________________________

QUESTÕES DE 16 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16. A respeito da Política Nacional de Atenção Bási-
ca (PNAB), é CORRETO afirmar que:

a) compete às secretarias estaduais de saúde as-
segurar o cumprimento da carga horária integral de 
todos os profissionais que compõem as equipes que 
atuam na Atenção Básica, de acordo com as jorna-
das de trabalho especificadas no Sistema de Cadas-
tro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente 
e a modalidade de atenção.
b) a PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia 
prioritária para expansão e consolidação da Atenção 
Básica, mas serão reconhecidas outras estratégias 
de Atenção Básica, desde que observados os princí-
pios e diretrizes previstos nas normativas e tenham 
caráter transitório, devendo ser evitada, contudo, 
sua conversão em Estratégia Saúde da Família.
c) a integração entre a Vigilância em Saúde e Aten-
ção Básica é condição importante mas não essencial 
para o alcance de resultados que atendam às neces-
sidades de saúde da população, apesar de a ótica da 
integralidade da atenção à saúde visar estabelecer 
processos de trabalho que considerem os determi-
nantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da 
intra e intersetorialidade.
d) a Atenção Básica é o conjunto de ações de saú-
de individuais, familiares e coletivas que envolvem 
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, trata-
mento, reabilitação, redução de danos, cuidados pa-
liativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio 
de práticas de cuidado integrado e gestão qualifica-
da, realizada com equipe multiprofissional e dirigida 
à população em território definido, sobre as quais as 
equipes assumem responsabilidade sanitária.
_________________________________________

17. A Lei 8.142/90 estabelece normas a respeito da 
participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde. Com base nessa lei, assinale a al-
ternativa INCORRETA.

a) 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 
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 
Conselho de Saúde.
b) O Conselho de Saúde, em caráter temporário e 
deliberativo, órgão colegiado composto por repre-
sentantes do governo, prestadores de serviço, pro-
fissionais 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.
c) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos.
d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de 
Saúde terão sua organização e normas de funcio-
namento definidas em regimento próprio, aprovadas 
pelo respectivo conselho.
_________________________________________
18. Com base na Lei 8.080/90, é CORRETO afirmar 
que à direção estadual do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete:

a) participar da formulação da política e da execução 
de ações de saneamento básico.
b) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocen-
tros.
c) formar consórcios administrativos intermunicipais.
d) controlar e fiscalizar os procedimentos dos servi-
ços privados de saúde.
_________________________________________
19. Sob o ponto de vista da ética médica, na relação 
do médico com pacientes e familiares, é vedado:

a) recusar-se a realizar atos médicos que, embora 
permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de 
sua consciência.
b) opor-se à realização de junta médica ou segunda 
opinião solicitada pelo paciente ou por seu represen-
tante legal. 
c) respeitar o direito do paciente de decidir livremen-
te sobre método contraceptivo, devendo sempre es-
clarecê-lo sobre indicação, segurança, reversibilida-
de e risco de cada método.
d) exercer a medicina sem ser discriminado por 
questões de religião, etnia, cor, sexo, orientação se-
xual, nacionalidade, idade, condição social, opinião 
política, deficiência ou de qualquer outra natureza.
_________________________________________
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20. Assinale a alternativa que NÃO indica uma das 
diretrizes do Sistema Único de Saúde, conforme pre-
visão expressa na Constituição Federal.

a) Descentralização.
b) Atendimento integral.
c) Municipalização.
d) Participação da comunidade.
_________________________________________
21. Assinale a alternativa que descreva um eletrocar-
diograma com Bloqueio Atrioventricular de 2º Grau 
Mobitz II.

a) Intervalo P-R maior que 0,2 segundos, no entanto 
todas as ondas P são seguidas por QRS.
b) Intervalos P-R tornando-se maiores gradualmen-
te, até que a última onda P não produza mais res-
posta QRS.
c) Intervalos P-R constantes e batimentos intermi-
tentemente não conduzidos, com falha de QRS (ge-
ralmente a cada 3 ondas P – bloqueio 3:1- ou a cada 
4 – bloqueio 4:1).
d) A onda P tem uma frequência diferente da do QRS, 
ou seja, não há nenhuma comunicação elétrica entre 
átrios e ventrículos.
_________________________________________
22. Paciente masculino de 49 anos, etilista, com his-
tória de 7 meses de dor abdominal epigástrica, em 
crises, com irradiação para dorso, associada a náu-
seas e vômitos, com piora minutos após refeições, e 
esteatorreia interna para investigação de causa da 
dor. Em radiografia de abdome, apresenta calcifica-
ções em projeção pancreática. Durante internamen-
to, nota-se hiperglicemia importante, necessitando 
de insulinoterapia para controle.
Dentre as alternativas a seguir, a que possui o diag-
nóstico mais provável é:

a) colecistite Aguda.
b) pancreatite Crônica.
c) diverticulite.
d) doença de Crohn.
_________________________________________
23. Sobre as Hepatites Virais, assinale a alternativa 
INCORRETA.

a) Caso um indivíduo esteja cronicamente infectado 
pelo vírus da Hepatite B e seja, posteriormente, in-
fectado com o vírus da Hepatite D, o fenômeno é 
chamado de superinfecção.
b) A transmissão do vírus Hepatite B se dá por via 
parenteral e sexual, sendo considerada uma Infec-
ção Sexualmente Transmissível.
c) Na maioria dos casos, a Hepatite A é autolimitada 
e benigna, sendo que a insuficiência hepática é uma 
complicação temível.
d) O Vírus da Hepatite C é constituído por molécula 
de DNA e não possui forma de transmissão vertical.
_________________________________________

24. Assinale a alternativa que contenha o antidiabé-
tico oral da classe das biguanidas, que atua no he-
patócito, provocando a inibição da gliconeogênese e 
da glicogenólise, e, nos tecidos periféricos, como a 
musculatura esquelética, estimulando a glicogênese, 
além de possuir a acidose lática como efeito colate-
ral temido.

a) Glutamina.
b) Glibenclamida.
c) Metformina.
d) Liraglutide.
_________________________________________
25. Assinale a alternativa que contenha a CORRETA 
definição da Classe Funcional de NYHA (New York 
Association) de Insuficiência Cardíaca.

a) Classe I: Dispneia grave ao repouso.
b) Classe IV: Atividades cotidianas não causam sin-
tomas ou limitações. 
c) Classe II: Atividades cotidianas não causam fadi-
ga, palpitação ou dispneia. 
d) Classe III: Sintomas aparecem com atividades 
mais leves que as habituais. Confortável ao repouso.
_________________________________________
26. Paciente de 35 anos comparece a consulta com 
queixa de mastalgia bilateral, geralmente nos qua-
drantes superiores externos, todos os meses, ini-
ciando-se alguns dias antes da menstruação. Não 
apresenta nódulos, adensamentos ou cistos palpá-
veis. Não apresenta descarga papilar ou alteração 
de forma da mama.De acordo com o descrito, assi-
nale a alternativa CORRETA.

a) Deve ser realizada Punção Aspirativa com Agulha 
Fina para descarte de neoplasia.
b) A queixa de dor mamária é pouco comum e, quan-
do surge, tem grande associação (50% dos casos) 
com neoplasias.
c) Tamoxifeno é uma medicação pouco eficaz no 
manejo e não deve ser prescrito, mesmo em casos 
graves, pelo risco dos efeitos colaterais.
d) Na Mastalgia Cíclica, a dor pode estar associada 
a ingurgitamento mamário.
_________________________________________
27. Assinale a alternativa que contenha a CORRETA 
associação entre as causas de Hipertensão Arterial 
Secundária e seus achados clínicos característicos:

a. Apneia do sono.
b. Feocromocitoma.
c. Coarctação de Aorta.

1. Obesidade, roncos, sonolência diurna.
2. Pulsos femorais assimétricos e radiografia anor-
mal de tórax.
3. Hipertensão paroxística, sudorese e palpitações.

a) a - 1; b - 3; c - 2.
b) a - 1; b - 2; c - 3.
c) a - 2; b - 3; c - 1.
d) a - 3; b - 1; c - 2.
_________________________________________
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28. A Síndrome de Reiter é caracterizada pela se-
guinte tríade:

a) Uveíte + Glaucoma Agudo + Febre.
b) Leucorreia + Anosmia + Dor abdominal.
c) Conjuntivite + Artrite + Uretrite.
d) Icterícia + Dor Abdominal + Febre.
_________________________________________
29. Como deve ser, inicialmente, a CORRETA clas-
sificação de risco e acompanhamento de um homem 
de 40 anos, com quadro suspeito de dengue, sem 
sinais de alerta ou choque, com história prévia de 
diabetes e que vive em situação de rua?

a) Classificação de risco do Grupo A e acompanha-
mento ambulatorial.
b) Classificação de risco do Grupo A e acompanha-
mento em observação até resultados de exames.
c) Classificação de risco do Grupo B e acompanha-
mento em observação até resultados de exames.
d) Classificação de risco do Grupo C e acompanha-
mento em leito de internação por pelo menos 48h
_________________________________________
30. Sobre a Tuberculose, é INCORRETO afirmar:

a) embora o risco de adoecimento seja maior nos pri-
meiros 2 anos após a primo-infecção, uma vez infec-
tada, a pessoa pode adoecer em qualquer momento 
da sua vida.
b) crianças menores de 10 anos com tuberculose 
pulmonar geralmente tem baciloscopia negativa e, 
por isso, costumam ter pouca participação na trans-
missão da doença.
c) os bacilos que se depositam em roupas, lençóis, 
copos e outros objetos desempenham principal pa-
pel na transmissão da doença.
d) o Sistema de Informação de Agravos de Notifica-
ção (Sinan) não considera Tratamento Diretamente 
Observado (TDO) quando o procedimento é realiza-
do por amigos ou familiares.
_________________________________________

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.


