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ATENÇÃO 

Fica terminantemente proibido aos candidatos: 

 Comunicar-se com outros candidatos. 

 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos. 

 Sair com material referente à prova. 

 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, 

numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu 

caderno. 

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). 

Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, 

nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas definitivas na sua Folha de Respostas do tipo MÚLTIPLA 

ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize caneta com tinta 

vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber a Folha de Resposta preencha-a corretamente. 

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em 

hipótese alguma. 

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 

ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

08 – Trinta minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE 

CADERNO. 

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou a Folha de 

Resposta. 

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na 

sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso Público. 

11 – A duração da prova será de três horas.



  

 

 

1) Na frase: “Calvin, seu cérebro de balão!” Calvin é: 

A) Aposto 

B) Vocativo 

C) Adjunto adnominal 

D) Adjunto adverbial 

 

2- “Você mandou um cartão de ódio e um buquê de flores mortas!”  Essa 

frase é: 

A) Oração coordenada sindética adversativa. 

B) Oração coordenada sindética explicativa. 

C) Oração coordenada sindética aditiva. 

D) Oração coordenada sindética alternativa. 

 

3) “Ela notou! Ela gosta de mim!” Nessa frase encontramos: 

A) Um pronome reto e um reflexivo 

B) Dois pronomes retos e um oblíquo. 

C) Dois pronomes de tratamento e um pronominal. 

D) Dois pronomes retos e um indefinido. 

 

4) As palavras: fácil, psíquica, física são acentuadas respectivamente, por 
quê? 
 
A) paroxítona termina em l, proparoxítona, proparoxítona 

B) oxítona termina em l, paroxítona, paroxítona 

C) paroxítona termina em l, proparoxítona, paroxítona 

D) paroxítona termina em il, proparoxítona, proparoxítona 



5) “As namoradas gostam de receber flores colorida.” A concordância 

nominal nestas frase está: 

A) Errada 

B) Totalmente errada 

C) Parcialmente errada 

D) Certa 

 

6) Os verbos BEBER, ESTUDAR E PARTIR são respectivamente da: 

 

A) Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. 

B) Terceira conjugação, segunda conjugação e primeira conjugação. 

C) Segunda conjugação, primeira conjugação e terceira conjugação. 

D) Terceira conjugação, primeira conjugação e segunda conjugação 

 

 

7) Os advérbios “DEVAGAR, OUTRORA, ADIANTE, DEVERAS, 

PORVENTURA e BASTANTE” são respectivamente de: 

 

A) Tempo, intensidade, afirmação, lugar, dúvida, modo. 

B) Modo, tempo, lugar, afirmação, dúvida, intensidade. 

C) Dúvida, tempo, lugar, afirmação, modo, intensidade. 

D) Intensidade Modo, tempo, lugar, afirmação, dúvida. 

 

8) “Vive-se bem no campo.” O sujeito da frase é: 

  

A) Sujeito oculto. 

B) Sujeito simples. 

C) Sujeito composto. 

D) Sujeito indeterminado. 

 

9) “Algumas lojas vendiam geladeiras usadas.” Nessa frase temos: 

 

A) Objeto direto. 

B) Objeto direto pleonástico. 

C) Objeto indireto. 

D) Objeto indireto pleonástico. 

 

 

10) Quantas orações existem na frase: “José casou-se pela segunda vez. 

Ela era japonesa, inteligente, professora e vivia nos Estados Unidos”. 



 
A) 7 
B) 8 
C) 3 
D) 5 
 
11) Sabendo-se que o preço da passagem de ônibus urbano comum em nosso 
município é de R$ 2.70. Quantas passagens foram utilizadas se foi gasto 
R$ 40.50? 
 
A) 12 
B) 15 
C) 10 
D) 13 
 
12)  Um capital de R$ 6000.00 foi aplicado a juros compostos durante 3 meses 

a taxa de 2%ao mês. Qual será o montante? 
 
A) 6.367.00 
B) 6.365,00 
C) 6.360,00 
D) 6.367,25 
 
13) Numa reunião de professores, em que cada um cumprimentou todos os 

seus colegas, registraram-se 210 apertos de mãos. O número de 
professores presentes à reunião foi de: 

 
A)20     
B)15 
C)10 
D)21 
 
14) Um comerciante devia R$ 30.500,00 e pagou R$ 9.150,00. Quantos por 

cento da dívida foram pagos? 
 

A) 10% 
B) 20% 
C) 30% 
D) 40% 
 
15) Qual o valor da equação: 5x – 30 = 40 + 30? 

 
A) 20 
B) 12 
C) 25 
D) 8  
 
16) Qual (is) exame(s) é (são) mais sensível(is) para investigar doenças 

tireoidianas? 

A) TSH e T4 livre 



B) TSH 

C) TSH, T4 livre, T3 

D) T4 livre e T3 

 

17) A infecção pelo HPV (papilomavírus humano) é a principal responsável 

pelo câncer de colo uterino. A cada ano, no Brasil, surgem 15 mil novos casos 

e 5 mil mulheres morrem. Em 2014 foi introduzida a vacina contra o HPV no 

calendário vacinal do SUS (Sistema Único de Saúde). Qual a faixa etária, 

atualmente, deve ser vacinada? 

A) 9-11 anos 

B) 11-13 anos 

C) 10-14 anos 

D) 8-15 anos 

 

18. Durante o pré natal um dos exames de triagem que a gestante deve fazer é 

sorologia para Toxoplasmose. Sabe-se que se a gestante contrair a doença 

seu filho pode nascer com algumas sequelas, como: hidrocefalia, cegueira, 

retardo mental. 

No primeiro trimestre a gestante traz o resultado de seus exames com IgM e 

IgG não reagentes para toxoplasmose. Qual sua conduta? 

A) Vacinar a gestante para o Toxoplasma. 

B) Repetir os exames para toxoplasmose no 3º trimestre. 

C) Iniciar precocemente o tratamento com sulfadiazina e pirimetamina. 

D) Orientar sobre ingestão de carnes cruas, manipulação com terra e contato 

com gatos, além de repetir o exame no 3º trimestre da gestação. 

 

19. A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é o transtorno endócrino 

comum, cuja a etiologia ainda não é bem conhecida. Esse transtorno pode se 

manifestar na adolescência. A SOP associa-se e predispõe a hipertensão 

arterial, diabetes mellitus, hiperlipidemia, obesidade, infertilidade, síndrome 

metabólica e síndrome de resistência insulínica. Assinale a alternativa que 

descreve corretamente características da doença. 

A) Oligo-ovulação ou anovulação associadas a excesso funcional de 

androgênios, acompanhados de oligomenorréia ou amenorréia 

B) Voz agudizada 

C) Rarefação de pelos 

D) Diminuição do clitóris 

 

20. Assinale a alternativa incorreta sobre a Doença por vírus Ebola: 



A) É classificada como febre grave do tipo hemorrágico transmitida por um 

vírus do gênero Filovirus. 

B) O maior surto verificado até hoje é o ainda decorrente surto de Ebola na 

África Ocidental de 2014, que atualmente afeta a Guiné-Conacri, a Serra 

Leoa e a Libéria. 

C) A taxa de mortalidade do vírus varia entre 25% e 90%, dependendo da 

cepa. 

D) O vírus Ebola é transmitido pelo ar. 

 

21) A Doença de Chagas é uma zoonose causada pelo protozoário flagelado 

Trypanosoma cruzi. A transmissão se dá através do contato das fezes do 

inseto “barbeiro” através da pele ferida ou mucosa do olho, ou pela ingestão de 

alimentos contaminados com esse material. Qual é o medicamento 

habitualmente mais usado para o tratamento da doença? 

A) Albendazol 

B) Metronidazol 

C) Benzonidazol 

D) Sulfametoxazol + trimetroprima 

 

 

22) A Febre ChiKungunya é uma arbovirose causada pelo vírus Chikungunya 

(CHIKV), da família Togaviridae e do gênero Alphavirus. A transmissão ocorre 

pela picada de fêmeas dos mosquitos Ae. Aegyptie e Ae. albopictus infectadas 

pelo CHIKV. Possui manifestações clínicas semelhantes com a Malária. Qual é 

o principal sintoma que as difere? 

A) Febre 

B) Cefaléia 

C) Poliartrite 

D) Mialgia 

 

 

23) Em relação ao manejo de pacientes com diarréia, devemos avaliar o estado 

de hidratação para decidir qual vai ser a conduta adotada, dependendo se este 

estiver sem sinais de desidratação, com desidratação ou então com 

desidratação grave. Devem ser avaliados o estado geral do paciente, olhos, 

lágrimas, sede, sinal da prega e pulsos. 

Um paciente que encontra-se irritado, com os olhos fundos, sedento e pulso 

rápido e fraco pode ser classificado como: 

A) Sem sinais de desidratação 

B) Desidratação grave 

C) Hígido 

D) Desidratação 

 

24) Helicobacter pylori é um bacilo em forma de espiral, Gram negativo. A 

infecção por H. pylori é adquirida predominantemente na infância, antes dos 10 



anos de idade. O baixo nível sócio-econômico e suas consequências naturais, 

como más condições de habitação e higiene, são hoje considerados o 

principais facilitadores para aquisição da infecção pelo H. pylori. 

Por ser um carcinógeno tipo 1 (assim como o fumo é para o câncer de pulmão), 

a infecção crônica pelo H. pylori é o principal fator de risco para 

desenvolvimento de qual tipo de tumor: 

A) Câncer de mama 

B) Câncer de orofaringe 

C) Câncer gástrico 

D) Câncer de tireóide 

 

25) Paciente, feminino, 27 anos, vem a Unidade de Saúde queixando-se de 

dor, sensação de choque e parestesia em dedos da mão direita, com irradiação 

até o ombro. 

Relata piora da dor no período noturno e parestesia principalmente no 1º, 2º e 

3º dedos, em face palmar. 

Sintomas existentes há 3 meses, sem melhora com o uso de paracetamol. 

Trabalha em frigorífico, na sala de cortes há 4 anos. 

Ao exame físico, apresenta sensibilidade preservada de toda a mão direita, 

com Tínel positivo a direita e Phalen negativo. 

Qual a hipótese diagnóstica mais provável? 

A) Lesão do nervo cubital 

B) Fibromatose da fáscia palmar (DUPUYTRN) 

C) Bursite 

D) Síndrome do Túnel do Carpo 

 

26) Bloqueio nasal, obstrução do fluxo aéreo, congestão, rinorréia, drenagem 

pós-nasal associados a sensação de dor facial, cefaléia e diminuição do olfato 

são características clínicas de qual doença? 

A) Rinossinusite 

B) Otite 

C) Amigdalite 

D) Faringite 

 

27) A mononucleose infecciosa é uma síndrome que acomete principalmente 

indivíduos entre 15 e 25 anos de idade. Essa infecção pode ser assintomática 

ou apresentar-se com febre alta, odinofagia, sintomas constitucionais, tosse, 

artralgias, adenopatia cervical posterior simétrica, que pode se generalizar, 

esplenomegalia, hepatomegalia discreta, raramente com icterícia, erupção 

cutânea, comprometimento do orofaringe sob a forma de faringo-amigdalite 

exsudativa. 

 

Qual o agente etiológico responsável por essa infecção? 

A) Epstein-Barr 

B) Rubivírus 

C) Morbillivíirus 

D) Bordetella pertussis 



 

 

 

28) Nos últimos meses uma apresentadora sofreu racismo nas redes sociais, a 

mesma registrou queixa contra os criminosos, foi ela: 

A) Taís Araújo 

B) Maria Júlia Coutinho 

C) Sheron Menezzes 

D) Cris Vianna 

29) O câncer é considerado a doença mais mortal e temida dos nossos 

tempos, Recentemente uma substância criou polêmica no país por ter sido 

anunciada como uma cura promissora para o câncer assinale a alternativa que 

corresponde a esta substancia.  

A) A fosfoetanolamina sintética. 

B) Science translational medicines 

C) Nimbina, Salanina e Azadiractina 

D) enzimas. 

30) Economicamente a região oeste é conhecida como: 

A) Região do polo têxtil; 

B) Região da agroindústria; 

C) Região do polo moveleiro; 

D) Região do polo tecnológico. 

 

 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2015/10/26/e-possivel-um-unico-remedio-curar-o-cancer.htm



