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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. 
_________________________________________



2

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 Win-
dows 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. Os casos de botulismo devem ser notificados:

a) imediatamente (até 24 horas) para Ministério da 
Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria 
Municipal de Saúde.
b) a cada semana, para a Secretaria Estadual de 
Saúde.
c) a cada semana, para Ministério da Saúde, Secre-
taria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de 
Saúde. 
d) imediatamente (até 24 horas) para a Secretaria 
Municipal de Saúde.
_________________________________________
17. Sobre o Sistema Único de Saúde, assinale a al-
ternativa CORRETA.

a) A iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em caráter imprescindível.
b) A descentralização político-administrativa, com di-
reção única exclusiva na esfera federal, é um dos 
princípios do sistema único de saúde.
c) As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente 
ou mediante participação complementar da iniciativa 
privada, serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
d) Os municípios deverão constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de 
saúde que lhes correspondam.
_________________________________________
18. O(A) ____________ é uma das diretrizes da 
Política Nacional da Atenção Básica e pressupõe a 
continuidade da relação de cuidado, com construção 
de vínculo e responsabilização entre profissionais e 
usuários ao longo do tempo e de modo permanente 
e consistente, acompanhando os efeitos das inter-
venções em saúde e de outros elementos na vida 
das pessoas , evitando a perda de referências e di-
minuindo os riscos de iatrogenia que são decorren-

tes do desconhecimento das histórias de vida e da 
falta de coordenação do cuidado. Assinale a alterna-
tiva que completa CORRETAMENTE a frase.

a) Longitudinalidade do cuidado.
b) Resolutividade.
c) Cuidado centrado na pessoa.
d) Ordenar as redes.
_________________________________________
19. Sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde, é CORRETO afirmar 
que a Conferência de Saúde:

a) reunir-se-á a cada dois anos com a representação 
dos vários segmentos sociais, para avaliar a situa-
ção de saúde e propor as diretrizes para a formula-
ção da política de saúde nos níveis correspondentes, 
convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinaria-
mente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
b) é órgão colegiado, permanente e deliberativo, 
composto por representantes do governo, presta-
dores de serviço, profissionais de saúde e usuários, 
atua na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde na instância corres-
pondente, inclusive nos aspectos econômicos e fi-
nanceiros, cujas decisões independem de homolo-
gação pelo chefe do poder legalmente constituído 
em cada esfera do governo.
c) é órgão colegiado, permanente e deliberativo, 
composto por representantes do governo, presta-
dores de serviço, profissionais de saúde e usuários, 
atua na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde na instância corres-
pondente, inclusive nos aspectos econômicos e fi-
nanceiros, cujas decisões serão homologadas pelo 
chefe do poder legalmente constituído em cada es-
fera do governo.
d) reunir-se-á a cada quatro anos com a represen-
tação dos vários segmentos sociais, para avaliar a 
situação de saúde e propor as diretrizes para a for-
mulação da política de saúde nos níveis correspon-
dentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraor-
dinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
_________________________________________
20. Sobre a ética médica, com base no Código de 
Ética do Conselho Federal de Medicina, assinale a 
alternativa INCORRETA.

a) O médico exercerá sua profissão com autonomia, 
não sendo obrigado a prestar serviços que contra-
riem os ditames de sua consciência ou a quem não 
deseje, excetuadas as situações de ausência de ou-
tro médico, em caso de urgência ou emergência, ou 
quando sua recusa possa trazer danos à saúde do 
paciente.
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b) O médico não pode, em nenhuma circunstância 
ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade 
profissional, nem permitir quaisquer restrições ou 
imposições que possam prejudicar a eficiência e a 
correção de seu trabalho.
c) O médico se responsabilizará, em caráter pessoal 
e presumido, pelos seus atos profissionais, resultan-
tes de relação particular de confiança e executados 
com diligência, competência e prudência.
d) É vedado ao médico atribuir seus insucessos a 
terceiros e a circunstâncias ocasionais, exceto nos 
casos em que isso possa ser devidamente compro-
vado.
_________________________________________
21. Conforme o Compêndio de Psiquiatria, Kaplan & 
Sadock 11ª edição, assinale a alternativa INCORRE-
TA, em relação aos aspectos clínicos preditivos do 
transtorno afetivo bipolar.

a) Idade de início precoce.
b) História familiar de transtorno afetivo bipolar.
c) Início e término lento de episódios depressivos de 
curta duração (<3meses).
d) Depressão recorrente (mais de 5 episódios).
_________________________________________
22. A respeito do transtorno de personalidade antis-
social e os critérios que fazem parte do diagnóstico, 
conforme o DSM V, é INCORRETO afirmar que:

a) um padrão difuso de desconsideração e violação 
dos direitos das outras pessoas que ocorre desde os 
15 anos de idade.
b) o indivíduo tem no mínimo 18 anos de idade.
c) há evidências de transtorno da conduta com surgi-
mento anterior aos 15 anos de idade.
d) a ocorrência de comportamento antissocial se dá 
exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou 
transtorno bipolar.
_________________________________________
23. Sobre a esquizofrenia, conforme o Compêndio 
de Psiquiatria, Kaplan&Sadock 11ª edição, qual al-
ternativa está INCORRETO?

a) Qualquer um dos cinco sentidos pode ser afetado 
por experiências alucinatórias no caso de indivíduos 
com esquizofrenia. As alucinações mais comuns, en-
tretanto, são as olfativas e as mais raras as auditivas.
b) Os delírios são exemplos óbvios de transtorno no 
conteúdo do pensamento, são variados na esquizo-
frenia e podem assumir forma persecutórias, gran-
diosas, religiosas ou somáticas.
c) Classicamente, indivíduos com esquizofrenia são 
descritos com insight pobre sobre a natureza e a gra-
vidade de seu transtorno.

d) Pacientes com esquizofrenia geralmente são 
orientados em relação a pessoa, tempo e lugar. A 
ausência dessa orientação deve levar o médico a in-
vestigar a possibilidade de um transtorno cerebral de 
causa médica geral ou neurológica. Alguns desses 
pacientes podem dar respostas incorretas ou bizar-
ras a perguntas sobre orientação, como, por exem-
plo: ´´Eu sou Jesus Cristo, isto é o Paraíso, estamos 
no ano 35 d.C´´.
_________________________________________
24. Conforme o Compêndio de Psiquiatria, Kaplan&-
Sadock 11ª edição, sobre a esquizofrenia é INCOR-
RETO afirmar.

a) Entre os aspectos que influenciam o prognóstico 
positivo estão: Início tardio, fatores precipitantes ób-
vio, início agudo, sintomas de transtorno do humor 
(especialmente transtornos depressivos), casado, 
história familiar de transtornos do humor, sistemas 
de apoio, sintomas positivos.
b) Embora cerca de um terço de todos os indivíduos 
com esquizofrenia tenha alguma existência social, 
ainda que marginal ou integrada, a maioria tem vi-
das caracterizadas por falta de objetivos, inatividade, 
hospitalizações frequentes e, no contexto urbano, 
falta de moradia e pobreza.
c) Entre os aspectos que influenciam o prognósti-
co negativo estão: Início precoce, sem fatores pre-
cipitantes, início insidioso, comportamento retraído, 
solteiro, história familiar de esquizofrenia, sintomas 
negativos.
d) Após realizar um exame do estado mental, no mo-
mento em que o paciente se apresenta em surto psi-
cótico podemos concluir que trata-se de um pacien-
te com o diagnóstico de esquizofrenia. Já que esse 
quadro é patognomônico de esquizofrenia. Sendo 
assim, a história do paciente pode ser irrelevante.
_________________________________________
25. Conforme o Compêndio de Psiquiatria, Kaplan&-
Sadock 11ª edição, referente aos transtornos re-
lacionados ao uso de álcool, assinale a alternativa 
INCORRETA.

a) A abstinência de álcool, mesmo sem delirium, 
pode ser grave; ela inclui convulsões e hiperativida-
de autonômica. Condições que podem predispor a 
sintomas de abstinência ou agravá-los incluem fadi-
ga, desnutrição, doença física e depressão.
b) O sinal clássico de abstinência de álcool é tremor, 
embora o espectro de sintomas possa se expandir 
para incluir sintomas psicóticos e de percepção (p. 
ex., delírios e alucinações), convulsões e os sinto-
mas de delirium tremens (DTs), denominado delirium 
por álcool no DSM-5.
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c) Tremores (normalmente chamados de ´´tremedei-
ras´´) se desenvolvem de 6 a 8 horas após a inter-
rupção do consumo, convulsões, em 12 a 24 horas, 
e DTs, a qualquer momento durante as primeiras 72 
horas, embora médicos devam estar atentos para o 
desenvolvimento de DTs durante a primeira semana 
de abstinência.
d) A principal medicação para controle dos sintomas 
de abstinência de álcool são os benzodiazepínicos. 
O diazepam por ser administrado por via oral e intra-
muscular para tratar os sintomas. A via intramuscular 
deve ser a via preferencial para tratamento devido a 
facilidade de aplicação.
_________________________________________
26. Conforme o Compêndio de Psiquiatria, Kaplan&-
Sadock 11ª edição, referente as características clí-
nicas da bulimia nervosa, assinale a alternativa IN-
CORRETA.

a) As pacientes com bulimia nervosa são preocupa-
das com sua atratividade sexual. A maioria das pa-
cientes é sexualmente ativa, em comparação com 
as pacientes que apresentam anorexia nervosa, que 
não são interessadas em sexo.
b) A bulimia nervosa está presente quando são pra-
ticados comportamentos compensatórios depois da 
compulsão alimentar para impedir o ganho de peso, 
sobretudo vômitos autoinduzidos, abuso de laxati-
vos, diuréticos, enemas, abuso de eméticos (80% 
dos casos) e, menos comumente, dieta severa com 
exercícios extenuantes (20% dos casos).
c) Geralmente as pacientes com bulimia nervosa 
apresentam drástica redução do peso, peso extre-
mamente abaixo do normal e em sua maioria pior 
prognóstico em comparação com anorexia nervosa.
d) A bulimia nervosa está presente quando o pacien-
te tem um medo mórbido de obesidade, um ímpeto 
incessante pela magreza, ou ambos, e uma autoa-
valiação desproporcional que depende do peso e da 
forma corporal.
_________________________________________
27. Conforme os critérios diagnósticos do DSM 5 
para transtorno depressivo maior, assinale a alterna-
tiva INCORRETA.

a) Cinco (ou mais) sintomas presentes durante o 
mesmo período de duas semanas e representam 
uma mudança em relação ao funcionamento ante-
rior; pelo menos um dos sintomas é: (1) humor depri-
mido ou (2) perda de interesse ou prazer.
b) O paciente pode apresentar insônia ou hipersonia 
quase diariamente. Além disso, não é essencial que 
o paciente apresente humor deprimido para o diag-
nóstico.

c) Entre os critérios para diagnósticos do transtorno 
depressivo maior está um período distinto de humor 
anormal e persistentemente elevado, expansivo ou 
irritável e aumento anormal e persistente da ativida-
de ou energia com duração mínima de quatro dias 
consecutivos e presente na maior parte do dia, qua-
se todos os dias.
d) Os sintomas causam sofrimento clinicamente sig-
nificativo ou prejuízo no funcionamento social, pro-
fissional ou em outras áreas importantes da vida do 
indivíduo.
_________________________________________
28. Conforme os critérios diagnósticos do DSM 5 
para transtorno afetivo bipolar tipo I, assinale a alter-
nativa INCORRETA.

a) Para diagnosticar o transtorno afetivo bipolar tipo 
I, é necessário o preenchimento dos critérios para 
pelo menos um episódio maníaco. O episódio maní-
aco pode ter sido antecedido ou seguido por episó-
dios hipomaníacos ou depressivos maiores.
b) O episódio maníaco é marcado por um período 
distinto de humor anormal e persistentemente eleva-
do, expansivo ou irritável e aumento anormal persis-
tente da atividade dirigida a objetivos ou da energia, 
com duração mínima de uma semana e presente na 
maior parte do dia, quase todos os dias (ou qualquer 
duração, se a hospitalização se fizer necessária).
c) Durante o episódio maníaco a perturbação do hu-
mor é suficientemente grave a ponto de causar pre-
juízo acentuado no funcionamento social ou profis-
sional ou para necessitar de hospitalização a fim de 
prevenir dano a si mesmo ou a outras pessoas, ou 
existem características psicóticas.
d) O DSM V atualizou os critérios para se diagnosti-
car o transtorno bipolar tipo I. Uma dessas atualiza-
ções é que para se diagnosticar o transtorno bipolar 
tipo I não é mais necessário que o paciente já tenha 
vivenciado um episódio maníaco.

_________________________________________
29. Conforme o Compêndio de Psiquiatria, Kaplan&-
Sadock 11ª edição, em relação ao Transtorno de 
Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) assinale a 
alternativa INCORRETA.

a) Os dados existentes indicam que o TDAH é basi-
camente genético, com uma hereditariedade de cer-
ca de 75%.
b) Os sinais principais de desatenção, impulsividade 
e hiperatividade provavelmente se fundamentem na 
história detalhada dos padrões de desenvolvimento 
da criança, em combinação com a observação dire-
ta, sobretudo em circunstâncias que exijam atenção 
sustentada.
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c) O diagnóstico de TDAH exige a presença de sin-
tomas persistentes e prejudiciais de impulsividade e 
hiperatividade ou desatenção em pelo menos dois 
ambientes diferentes.
d) O tratamento de primeira linha e com maior efi-
cácia são os antidepressivos inibidores seletivos da 
receptação de serotonina, como por exemplo, fluo-
xetina, citalopram e paroxetina.
_________________________________________
30. Conforme o CANMAT (Canadian Network for 
Mood and Anxiety Treatments) versão 2018, assina-
le a alternativa que apresenta a opção que NÃO faz 
parte da estratégia medicamentosa de primeira linha 
no tratamento do transtorno afetivo bipolar tipo I em 
episódio agudo depressivo.

a) Antidepressivo em monoterapia.
b) Litio.
c) Quetiapina.
d) Lamotrigina.
_________________________________________

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.


