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QUESTÕES DE 1 A 5 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

01. O trecho a seguir foi extraído da obra ‘Memórias 
do Cárcere’, de Graciliano Ramos. Leia-o atentamente 
para responder às próximas questões.

“Nunca tivemos censura prévia em obra de arte. Efe-
tivamente se queimaram alguns livros, mas foram ra-
ríssimos esses autos-de-fé. Em geral a reação se li-
mitou a suprimir ataques diretos, palavras de ordem, 
tiradas demagógicas, e disto escasso prejuízo veio 
à produção literária. Certos escritores se desculpam 
de não haverem forjado coisas excelentes por fal-
ta de liberdade - talvez ingênuo recurso de justificar 
inépcia ou preguiça. Liberdade completa ninguém 
desfruta: começamos oprimidos pela sintaxe e aca-
bamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política 
e Social, mas, nos estreitos limites a que nos coa-
gem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer”.

Em relação à interpretação do texto, pode-se afirmar 
que o autor:

a) denuncia a prática dos governos autoritários bra-
sileiros de censurarem previamente as obras de arte.
b) se queixa de que, se não fossem os ataques do Es-
tado, a qualidade da nossa literatura seria bem maior.
c) argumenta que a ausência de liberdade total não 
foi um grande obstáculo à produção literária de alta 
qualidade.
d) indica duas barreiras que impediram por completo 
o desenvolvimento da literatura nacional: a gramática 
e a lei.
___________________________________________

02. O trecho destacado se inicia com a afirmação de 
que “nunca tivemos censura prévia em obra de arte”. 
Em relação ao sujeito dessa oração, pode-se afirmar 
que:

a) está oculto.
b) é composto.
c) é inexistente.
d) está invertido.
___________________________________________

03. Analise as alternativas a seguir e assinale a que 
NÃO contém uma palavra que pode ser classificada 
foneticamente como proparoxítona.

a) Gramática.
b) Raríssimos.
c) Efetivamente.
d) Demagógicas.
___________________________________________

04. Uma das afirmações do autor no trecho destacado 
é que “liberdade completa ninguém desfruta”. A respei-
to da estrutura sintática dessa oração, marque a alter-
nativa CORRETA.

a) Tanto o sujeito como o objeto da oração são com-
postos.
b) O termo “completa” desempenha a função de nú-
cleo do sujeito.
c) A função de sujeito da oração é desempenhada pelo 
termo “ninguém”.
d) A expressão “liberdade completa” exerce a função 
de sujeito composto da oração.
___________________________________________

05. Ainda em relação à interpretação do texto, ao ale-
gar que os escritores são “oprimidos pela sintaxe”, o 
autor pretende enfatizar que:

a) a censura estatal é capaz de utilizar diferentes re-
cursos para promover a perseguição aos artistas.
b) a produção literária jamais é completamente livre, 
pois obedece a certas normas gramaticais.
c) os erros gramaticais podem se tornar um pretexto 
para que o Estado ditatorial censure as obras literárias.
d) os rigores das normas ortográficas são o principal 
impedimento à produção literária em qualquer país.

___________________________________________
QUESTÕES DE 6 A 10 - 

MATEMÁTICA

06. Algumas unidades de medidas são mais utilizadas 
no Brasil. Sobre unidades de quantidade de matéria 
(massa), assinale a alternativa CORRETA:

a) Um grama equivale a mil miligramas.
b) Massa é, no Brasil, preferencialmente medida em 
litros.
c) A unidade de massa “quilograma” abrevia-se como 
“KG”, em letras maiúsculas.
d) Não é possível representar, no sistema de medidas 
brasileiro, massas inferiores a um micrograma.
___________________________________________

07. Sobre a função:

Assinale a alternativa CORRETA.

a)   
b) É uma função bijetora, considerando  
c) Não é uma função injetora, uma vez que alguns ele-
mentos do conjunto Domínio não possuem respectivos 
valores no conjunto Imagem.
d) É uma função do segundo grau, uma vez que a va-
riável x está multiplicada por 2.
___________________________________________
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08. Assinale a alternativa que contém a soma das 
raízes do sistema de equações a seguir:      

a) -6.
b) -4.
c) +2.
d) +6.
___________________________________________

09.  Sobre um pentágono, assinale a alternativa       
CORRETA.

a) A soma de seus ângulos internos, assim como de 
um quadrado, é de 360º.
b) Possui 6 diagonais internas.
c) Para um pentágono regular de lado l, sua área é 
dada por   .
d) A soma de seus ângulos externos é de 360º.
___________________________________________

10. O esquadro é uma ferramenta utilizada tanto para 
realização de desenhos quanto em obras. É composta 
por um triângulo retângulo, geralmente com ângulos 
internos de 30º, 60º e 90º; ou dois de 45º e um de 90º. 
Considerando o esquadro isósceles, se este possuir 
hipotenusa de tamanho igual a 15cm, qual será o ta-
manho aproximado de cada cateto? 
(Considere                   )

a) 10,7cm.
b) 14cm.
c) 15cm.
d) 21cm.
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 15 -
CONHECIMENTOS GERAIS

 
11. Considere a análise a seguir, a respeito de um re-
cente fato que gerou repercussões nas relações inter-
nacionais, e marque a alternativa que indica o nome 
do país que preenche CORRETAMENTE a lacuna.
 
“Naquele que talvez tenha sido o ataque mais significa-
tivo dos Estados Unidos no Oriente Médio em décadas, 
a ordem do presidente Donald Trump de bombardear 
o veículo em que viajava o general Qasem Soleimani 
pegou todos de surpresa. Embora as consequências 
do ataque ainda sejam incertas, essa ação pode facil-
mente desencadear um conflito militar na região, visto 
que aquele general estava, de fato, no comando da po-
lítica externa do _________, e era uma personalidade 
política popular tanto no país dele quanto no exterior”. 

(BBC Mundo, 07/01/2020, com adaptações).

a) Irã
b) Egito
c) Marrocos
d) Afeganistão
___________________________________________

12.  A notícia a seguir trata da participação do Brasil 
na última reunião de uma das mais importantes organi-
zações internacionais. Leia-a atentamente e marque a 
alternativa que contém o nome que preenche CORRE-
TAMENTE a lacuna.

“Um Brasil próspero. Essa é a mensagem que o mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, quer entregar para 
líderes, chefes de Estado e empresários presentes no 
__________________, em Davos. Principal represen-
tante do governo brasileiro no local neste ano, Gue-
des deve se empenhar em atrair capital externo para o 
país. A tarefa não é a das mais simples. No ano passa-
do, o presidente Jair Bolsonaro decepcionou no evento 
ao realizar um discurso muito sucinto. Desta vez, as 
apresentações do ministro se concentrarão na redução 
do déficit fiscal e no avanço das reformas estruturais”.

(Veja, 20/01/2020, com adaptações)

a) Fórum Econômico Mundial
b) Tribunal Penal Internacional
c) Fundo Monetário Internacional
d) Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento.
___________________________________________

13. O seguinte trecho apresenta uma definição para 
um importante conceito da atualidade. Leia-o atenta-
mente e marque a alternativa que indica o conceito de 
que se trata.

“Trata-se de um fenômeno social total e multidimen-
sional, que não é completamente recente, nem intei-
ramente novo. No entanto, dizer que esse fenômeno 
está inserido num processo histórico não significa ne-
gar a sua dimensão de novidade. Na verdade, esse 
processo compreende atualmente novas dinâmicas 
econômicas, políticas e culturais, com importante di-
mensão e impacto, e que constituem uma verdadei-
ra transformação no mundo em que vivemos. Em 
síntese, tem-se experimentado a passagem de uma 
internacionalização de certas instituições econômi-
cas de raiz nacional para um processo mais genera-
lizado de integração econômica à escala mundial”.

a) Globalização.
b) Nacionalismos.
c) Direitos Humanos.
d) Desenvolvimento Sustentável.
___________________________________________
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14. Em 1948, a Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas adotou a chamada ‘Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos’. Examine as opções a 
seguir e marque a alternativa que NÃO apresenta um 
dos princípios que norteiam esse documento, confor-
me referidos em seu preâmbulo.

a) Desenvolvimento de relações amistosas entre as 
nações.
b) Dignidade inerente a todos os membros da família 
humana.
c) Protecção dos direitos do homem através de um re-
gime de direito.
d) Esvaziamento das identidades nacionais, para re-
dução das desigualdades.
___________________________________________

15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Assis Chateaubriand, o exercício de determinadas 
medidas é da competência administrativa comum do 
Município, da União e do Estado. Marque a alternativa 
que NÃO indica uma dessas medidas.

a) Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das 
instituições democráticas e conservar o patrimônio pú-
blico.
b) Combater as causas da pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração social dos 
setores desfavorecidos.
c) Legislar sobre assuntos de interesse local, bem 
como instituir a guarda municipal para a proteção de 
seus bens, serviços e instalações.
d) Proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
___________________________________________

QUESTOES DE 16 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. De acordo com a Lei Nº 8.080/90, assinale a al-
ternativa CORRETA. Entende-se por Vigilância Epide-
miológica:

a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente de 
trabalho ou portador de doença profissional e do tra-
balho.
b) Controle de bens de consumo que se relacionem 
com a saúde, compreendidas todas as etapas e pro-
cessos.
c) Detecção de fatores com a finalidade de recomen-
dar e adotar as medidas de prevenção e controle das 
doenças ou agravos.
d) Assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde.
___________________________________________
17. Assinale a alternativa que contenha a lei que dis-
põe sobre a participação da Comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde e como prevê a composição 
do Conselho de Saúde:

a) Trata-se da Lei Nº 8.142/90, que determina a com-
posição do Conselho de Saúde por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saú-
de e usuários.
b) Trata-se da Lei Nº 8.142/90, que determina a com-
posição do Conselho de Saúde por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saú-
de, usuários e representantes das forças armadas.
c) Trata-se da Lei Nº 8.080/90, que determina a com-
posição do Conselho de Saúde por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saú-
de e usuários.
d) Trata-se da Lei Nº 8.080/90, que determina a com-
posição do Conselho de Saúde por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saú-
de, usuários e representantes das forças armadas.
___________________________________________

18. Sobre a Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB), assinale alternativa CORRETA de responsa-
bilidade comum às esferas de Governo Federal, Esta-
dual e Municipal.

a) 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.
b) Alimentar, analisar e verificar a qualidade e consis-
tência dos dados inseridos nos sistemas nacionais de 
informação e utilizá-los nos planejamentos.
c) Pactuar na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 
estratégias, diretrizes e normas para implantação da 
PNAB.
d) Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da 
Família - ESF como estratégia prioritária de expansão, 
consolidação e qualificação da Atenção Básica.
___________________________________________

19. Assinale alternativa com CORRETA composição 
mínima da Equipe de Saúde da Família (eSF):

a) Médico, Enfermeiro, Auxiliar ou Técnico de Enferma-
gem e Agente Comunitário de Saúde.
b) Enfermeiro, Agente Comunitário de Saúde e Agente 
de Combate às Endemias.
c) Médico, Auxiliar ou Técnico de Enfermagem, Cirur-
gião Dentista e Agente Comunitário de Saúde.
d) Médico, Enfermeiro, Cirurgião Dentista e Agente Co-
munitário de Saúde.
___________________________________________
20. Assinale a alternativa que contenha um princípio 
doutrinário do Sistema Único de Saúde e sua CORRE-
TA definição:

a) Descentralização - Acesso às ações e serviços deve 
ser garantido a todas as pessoas, independentemente 
de sexo, raça, ocupação, ou outras características so-
ciais ou pessoais.
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b) Equidade - Articulação da saúde com outras políti-
cas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial 
entre as diferentes áreas que tenham repercussão na 
saúde e qualidade de vida dos indivíduos.
c) Universalização – Os serviços devem ser organiza-
dos em níveis crescentes de complexidade, circuns-
critos a uma determinada área geográfica, planejados 
respeitando características epidemiológicas específi-
cas.
d) Integralidade - Conjunto articulado de ações e ser-
viços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de com-
plexidade do sistema.
___________________________________________
21. O pediatra é chamado para recepcionar um recém-
-nascido de 36 semanas e 2 dias. O obstetra optou por 
parto cesariano devido a febre materna e rotura das 
membranas amnióticas. Logo ao nascer, observa-se 
movimentos respiratórios no recém-nascido, porém 
choro fraco e hipotonia. Diante do quadro, qual o ma-
nejo CORRETO?

a) Clampear o cordão umbilical entre 1 e 3 minutos 
de vida, visando a melhores índices hematológicos na 
idade de 3-6 meses de vida.
b) Orientar o obstetra a secar o recém-nascido, a fim 
de manter o calor e estimular o tônus muscular; se 
após um minuto mantiver hipotonia, levar para a mesa 
de reanimação.
c) Caso o Apgar do primeiro minuto seja igual ou me-
nor que 7, deve-se iniciar Ventilação com Pressão Po-
sitiva.
d) Levar o recém-nascido à mesa de reanimação e po-
sicioná-lo em decúbito dorsal, com a cabeça voltada 
para o pediatra.
___________________________________________
22. Durante consulta de puericultura de uma paciente 
do sexo feminino, 9 meses de idade, a mãe traz laudo 
de hemograma coletado na semana anterior. Exame 
mostra:

Hemoglobina.................................................. 9,8 g/dL.
VCM.......................................71 fL (referência 80-100)
CHCM................................................................... 28%
RDW......................................................................17,4
Plaquetas...................................................290.000/uL.
Leucócitos...........................8500/uL(Neutrófilos:65%, 
Linfócitos: 35%)

Paciente foi um recém-nascido termo, com peso de 
nascimento de 2,2 Kg e teste do pezinho sem altera-
ções. Não faz uso de medicação ou suplemento de vi-
taminas ou minerais.  Assinale a afirmativa CORRETA 
em relação ao caso.

a) Quadro sugestivo de anemia ferropriva, espera-se 
uma ferritina acima 20 mg/dL.
b) A hemoglobina deve aumentar com a suplementa-
ção de 1mg de ácido fólico por dia via oral.

c) Sulfato ferroso na dose de 4 mg/kg/dia, via oral, é 
uma terapia apropriada para este paciente.
d) Provável quadro de anemia falciforme, confirmar hi-
pótese com eletroforese de proteínas.
___________________________________________
23. Sarampo é uma doença infecciosa grave, que pode 
ser fatal. A única maneira de evita-lo é por meio da va-
cinação. Assinale a alternativa CORRETA sobre essa 
vacina.  

a) Diferentes apresentações da vacina estão dispo-
níveis: dupla viral, tríplice viral e tetraviral, esta última 
cobrindo sarampo, caxumba, rubéola e febre amarela.
b) É uma vacina segura para crianças e gestantes, pois 
é composta por cepas virais inativadas.
c) Em situações de risco, como surtos, é possível vaci-
nar crianças imunocompetentes de 6 a 12 meses.
d) O calendário vacinal do Ministério da Saúde reco-
menda 2 doses, sendo a primeira dose com tetraviral 
com 1 ano e a segunda dose com tríplice viral com 1 
ano e 6 meses.
___________________________________________
24.  A doença celíaca é uma enteropatia que costuma 
se manifestar na infância e está associada à formação 
de anticorpos. Na suspeita clínica, a pesquisa de qual 
anticorpo é recomendada como triagem?

a) Antitransglutaminase
b) Antiperoxidase
c) Antigluteína
d) Anti músculo-liso
___________________________________________
25. Ao examinar um paciente do sexo masculino de 10 
anos de idade, notam-se testículos de 12 cm3, pênis 
com aumento de comprimento, mas sem aumento de 
diâmetro; presença de pelos na base do pênis, longos, 
macios, ligeiramente pigmentados. Qual o estágio de 
maturação sexual (Tanner) deste paciente?

a) G2 P2
b) G3 P2
c) G2 P3
d) G4 P3
___________________________________________
26.  O teste do reflexo vermelho ou “Teste do olhinho” 
é um exame simples, rápido e de baixo custo com o 
objetivo de detectar precocemente problemas oculares 
congênitos. Qual a orientação CORRETA da Socieda-
de Brasileira de Pediatria sobre o tema?

a) De preferência, o teste deve ser realizado após alta 
da maternidade (entre 3-7 dias de vida) e repetido após 
3 meses de vida.
b) O teste normal exclui a presença de catarata congê-
nita e de retinoblastoma em fase inicial.  
c) Teste com reflexo ausente ou duvidoso deve ser re-
petido pelo pediatra após 2 semanas. Caso o mesmo 
resultado se confirme, encaminhar para unidade espe-
cializada.
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d) Realizar o teste em sala escurecida facilita a obser-
vação dos reflexos; não há necessidade de dilatação 
das pupilas com colírios midriáticos.
___________________________________________
27.  Paciente do sexo masculino, 18 meses de idade, 
é trazido ao Pronto Atendimento devido à dificuldade 
para respirar. Mãe refere quadro de coriza e tosse 
há 1 dia, com um pico de febre não aferida. Nas últi-
mas horas, apresenta tosse mais ruidosa, associada 
a rouquidão. Nega comorbidades prévias ou uso de 
medicações. Ao exame físico, regular estado geral, 
frequência cardíaca de 148bpm, frequência respirató-
ria de 63 ipm, saturação de oxigênio 95%, presença 
de retração de fúrcula e ausculta com presença de es-
tridor inspiratório e ausência de sibilos ou roncos em 
campos pulmonares. Com base no quadro descrito, 
qual o agente etiológico mais provável?

a) Moraxella catarrhalis
b) Parainfluenza tipo 1
c) Bordetella pertussis
d) Epstein–Barr
___________________________________________
28.  Grande parte dos recém-nascidos com toxo-
plasmose congênita não apresentam sinais clínicos 
evidentes da doença ao nascimento, porém lesões 
oculares e neurológicas tendem a se desenvolver na 
adolescência e idade adulta. A fim de evitar sequelas, 
é fundamental a realização do diagnóstico no perío-
do neonatal. Sobre o diagnóstico da toxoplasmose na 
gestação e no neonato, assinale a alternativa COR-
RETA.

a) Na investigação inicial da toxoplasmose congêni-
ta, além da pesquisa de anticorpos, deve-se solicitar 
líquor e ultrassom de abdômen para avaliação de cal-
cificações hepáticas.
b) O teste de avidez do IgG é importante no terceiro 
trimestre de gestação, pois IgG de baixa avidez indica 
menor chance de contaminação do feto.
c) A presença de IgA ou IgM positivos para toxoplas-
mose no recém-nascido menor que seis meses de ida-
de indica toxoplasmose congênita.
d) Nos exames coletados após 15 dias de vida, a de-
tecção de IgG positivo e IgM negativo para toxoplas-
mose, confirma toxoplasmose congênita.

29. Paciente de 5 anos, sexo feminino, busca o pe-
diatra devido a edema em joelho direito há 2 meses e 
dificuldade de deambular. Mãe refere que ao acordar 
apresenta dificuldade de movimentar o joelho direito 
com melhora ao decorrer do dia. Nega febre, perda 
de peso ou lesão cutânea. Exame físico: bom estado 
geral, com peso e altura no Z score +1 para idade e 
pressão arterial no percentil 75 (para idade, sexo e es-
tatura), inchaço no joelho direito com sinais flogísticos 
e contratura em flexão. Assinale a alternativa com a 
hipótese diagnóstica provável e a justificativa CORRE-
TA.

a) Artrite Idiopática Juvenil, pois apresenta artrite com 
duração superior a 6 semanas.  
b) Lúpus Eritematoso Sistêmico, devido a hipertensão 
arterial, possivelmente secundária a lesão renal.
c)  Doença de Kawasaki, considerando a faixa etária e 
bom padrão de crescimento.
d) Febre Reumática, devido ao acometimento monoar-
ticular em joelho com duração superior a 1 mês.
___________________________________________
30. O Transtorno de Espectro Autista é uma condi-
ção que acompanha o paciente por todas as etapas 
da vida. Diferentes abordagens terapêuticas ajudam a 
amenizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida; 
dentre elas, assinale a alternativa com recomendações 
orientadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria.

a) Restringir a oferta de glúten e reduzir consumo de 
derivados do leite ajuda no controle da irritabilidade e 
no padrão de sono.
b) Prescrever antipsicóticos atípicos como a risperido-
na proporciona melhores resultados se iniciados antes 
do aparecimento de sintomas como impulsividade ou 
agressividade.
c) O tratamento padrão ouro é a intervenção precoce 
que busca aumentar o potencial do desenvolvimento 
social de criança; deve ser iniciada a partir dos 3 anos, 
no ambiente escolar.
d) Usar comunicação suplementar e alternativa, como 
uso de sinais, gestos e figuras, é recomendado para 
estimular a comunicação em pacientes não verbais.
___________________________________________
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/03/2020.


