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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

MATEMÁTICA 06 a 10 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 11 a 15 

CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES 16 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21 a 30 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Quando a troca de mensagem pelo celular entre jovens 

lembra o vício do jogo 
 

Os adolescentes usam mensagens de texto 
mais do que qualquer outra forma de comunicação, 
então talvez seja difícil dizer quando é demais. Mas os 
jovens que checam o celular sem parar, perdem a 
calma quando são interrompidos ou ficam tão 
preocupados com as mensagens que chegam a perder 
o sono e a deixar de fazer a lição de casa podem ter se 
tornado usuários compulsivos, de acordo com um 
novo estudo. 

Um estudo envolvendo mais de 400 alunos do 
oitavo ano do fundamental ao terceiro do ensino médio 
nos EUA revelou que muitos adolescentes têm 
características similares a de jogadores compulsivos, 
incluindo a perda do sono em decorrência das 
mensagens de texto, problemas para eliminar o hábito, 
além de contar mentiras para tentar esconder o tempo 
que passam trocando mensagens. 

"A compulsão representa mais do que o 
número de textos enviados pelos adolescentes", 
afirmou Kelly M. Lister-Landman, principal autora do 
estudo e professora assistente no curso de Psicologia 
do Delaware County Community College, em Media, 
Pensilvânia, EUA. "Qual é o relacionamento deles com 
o telefone? Eles se sentem ansiosos quando estão 
longe do aparelho? Quando se sentam para jantar com 
a família, ficam conferindo o celular sem parar? Eles 
conferem o telefone a qualquer momento, ou só 
quando recebem uma nova mensagem? 

No geral, as meninas enviam textos de forma 
compulsiva com muito mais frequência que os 
meninos. E ao contrário das meninas, os meninos que 
apresentavam comportamento compulsivo em relação 
às mensagens de texto não tinham o desempenho 
escolar prejudicado. 

 [...] 
O envio de textos se tornou o modo dominante 

de comunicação entre os adolescentes, de acordo com 
dados publicados em 2012 pelo Pew Internet & 
American Life Project. O relatório destacou que 75% 
dos adolescentes têm aparelhos celulares e 63% 
afirmam que enviam mensagens de texto diariamente, 
um percentual muito superior ao dos que falam ao 
telefone, se encontram pessoalmente ou enviam e-
mails diariamente. Os adolescentes enviam em média 
60 mensagens de texto por dia, sendo que meninas 
mais velhas enviam cerca de 100 mensagens ao dia e 
meninos enviam uma média de 50 mensagens. 

As 14 questões do questionário faziam parte 
de uma escala criada para avaliar jogadores 
compulsivos e adaptada para identificar o uso 
patológico da internet. Os autores do novo estudo 
modificaram as questões com o objetivo de identificar 
o envio excessivo de mensagens de texto. Algumas 
das questões eram: "Você deixa de lado os afazeres 
domésticos para enviar mensagens de texto?"; "Você 
passa mais tempo do que gostaria enviando 
mensagens de texto?"; "Você estoura ou fica irritado 
quando alguém interfere enquanto você envia 
mensagens de texto?". Outras questões buscavam 
identificar se os adolescentes perdem o sono por 
causa do envio de mensagens de texto, ou se eles 
mentem para esconder quanto tempo passam se 
comunicando por meio de mensagens de texto. 

Dos 403 estudantes que participaram do 
estudo, 47 afirmaram que não enviam mensagens 
todos os dias. Esses jovens foram eliminados da 
análise. Entre os 356 estudantes restantes, as meninas 

apresentavam comportamentos compulsivos com 
maior frequência. Cerca de 12% das meninas enviavam 
mensagens de texto de forma compulsiva, ao passo 
que apenas três por cento dos garotos tinham o 
mesmo problema. A maioria dos jovens compulsivos 
envia mais de 100 mensagens ao dia. 

[...] 
Para reduzir o tempo dedicado ao envio de 

mensagens de texto, os pais podem insistir para que 
seus filhos desliguem o celular durante a hora da lição 
de casa, além de criar áreas onde os aparelhos 
eletrônicos são proibidos na casa, como a sala de 
jantar ou a cama. 
 
Disponível em: http://tecnologia.uol.com.br/noticias 

 

Questão 01  
 
De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) Os jovens que checam o celular a todo o 
momento perdem o sono e deixam de fazer a 
lição de casa. 
 

(B) Um estudo desenvolvido nos EUA, envolvendo 
mais de 400 jovens, revelou que muitos 
adolescentes têm características semelhantes a 
de jogadores compulsivos. 

 
(C) O estudo comprovou que, igualmente, meninos 

e meninas enviam textos de forma compulsiva. 
 

(D) Entre os adolescentes, o envio de textos se 
tornou o modo de comunicação predominante. 

 

Questão 02  
 
Quantos fonemas encontramos na palavra 
“excessivo”? 
 

(A) 6. 
(B) 7. 
(C) 8. 
(D) 9. 

 

Questão 03  
 
Das perguntas constantes do texto de referência, 
assinale o que for VERDADEIRO, a respeito dos itens 
destacados: 
 

(A) “Qual é o relacionamento deles com o telefone?” 
– Pronome Pessoal. 
 

(B) “Eles se sentem ansiosos quando estão longe 
do aparelho?” – Sujeito Indeterminado. 

 
(C) “Quando se sentam para jantar com a família, 

ficam conferindo o celular sem parar?” – Verbo 
no gerúndio. 

 
(D) “Eles conferem o telefone a qualquer momento, 

ou só quando recebem uma nova mensagem?” 
– Conjunção adversativa. 

 

Questão 04  
 
Com relação ao último parágrafo do texto, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
 
 



Cargo: MÉDICO                                                                              Página 

 

- 4 - 

(A) A primeira vírgula empregada é facultativa. 
 

(B) A palavra “seus” funciona como adjunto 
adnominal. 

 
(C) “os aparelhos eletrônicos” é exemplo de 

concordância nominal entre artigo, substantivo e 
adjetivo. 

 
(D) “sala” e “cama” são substantivos. 

 

Questão 05  
 
Em relação à grafia das palavras, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) A seção de cinema estava lotada. 
 

(B) A aeromoça se sentiu meia incomodada com a 
turbulência do avião. 

 
(C) O menino pediu quinhentas gramas de carne 

moída. 
 

(D) Tinha chegado atrasado naquele dia. 
 

MATEMÁTICA 

 

Questão 06  
 
Luiz precisa cercar sua propriedade e, para isso, 
comprou 3000 m de arame. Sabendo que Luiz já 
utilizou 1800 m de arame, podemos afirmar que a 
porcentagem de arame que ainda resta é igual a: 
 

(A) 40%. 
(B) 48%. 
(C) 56%. 
(D) 60%. 

Questão 07  
 
Ao resolver a expressão ( 308 : 22 ) + ( 15,7 x 17,2 ), o 
resultado obtido é: 
 

(A) 284,04. 
(B) 297,08. 
(C) 312,05. 
(D) 320,12. 

Questão 08  
 
Um produtor plantou 1200 pés de alface. Devido a uma 
forte chuva de granizo, foram perdidos 2/3 da 
plantação. A quantidade de pés de alface que foram 
perdidos é igual a: 
 

(A) 500 pés de alface. 
(B) 600 pés de alface. 
(C) 800 pés de alface. 
(D) 900 pés de alface. 

Questão 09  
 
Sabendo que uma empresa de telecomunicações 
contratou, no ano passado, 2100 funcionários e que, 
nesse ano, contratou 28% a mais, em relação ao ano 
anterior, assinale a alternativa que representa a 
quantidade total de funcionários da empresa após 
essa nova contratação. 
 

(A) 2556 funcionários. 
(B) 2688 funcionários. 
(C) 2710 funcionários. 
(D) 2800 funcionários. 

Questão 10  
 
Solange pagou 3/5 de uma dívida de R$ 1800,00. A 
quantia que Solange ainda precisa pagar para quitar a 
dívida é: 
 

(A) R$ 680,00. 
(B) R$ 695,00. 
(C) R$ 705,00. 
(D) R$ 720,00. 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

Questão 11  
 
Considerando o MS-WORD 2007 em sua instalação 
padrão, para acionar a janela de AJUDA, basta utilizar 
a tecla: 
 

(A) F1. 
(B) F2. 
(C) F3. 
(D) F4. 

 

Questão 12  
 
Considerando o Sistema Operacional Windows XP, em 
sua instalação padrão, assinale a alternativa que 
apresenta a tecla de atalho capaz de fechar uma janela 
ativa (aplicativo): 
 

Obs. O caractere + foi utilizado apenas para a 
interpretação das alternativas. 
 

(A) ALT + F1. 
(B) ALT + F2. 
(C) ALT + F3. 
(D) ALT + F4. 

 

Questão 13  
 
Considerando o MS-EXCEL 2007, em sua instalação 
padrão, e a planilha a seguir, ao clicar com o botão 
esquerdo do mouse sobre o canto inferior direito da 
célula B2, manter pressionado, mover (arrastar) até a 
célula A2, em seguida, soltar o botão do mouse, a 
respectiva célula A2 irá receber o valor: 
 

 
(A) 0. 
(B) 1. 
(C) 2. 
(D) 11. 

 

Questão 14  
 
Acerca dos termos utilizados na Internet, um 
navegador também é conhecido como: 
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(A) Lower. 
(B) Surfw. 
(C) Browser. 
(D) Storm. 

 

Questão 15  
 
Os softwares aplicativos Winzip e Winrar são do tipo: 
 

(A) Player de Vídeo. 
(B) Navegadores Web. 
(C) Compactadores de arquivos. 

(D) Sistema Operacional. 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 

Questão 16  
 
No dia 05 de novembro, uma barragem cheia de 
rejeitos de mineração se rompeu e cobriu de lama 
parte de um distrito da cidade de Mariana. O vilarejo 
fica em uma área montanhosa, próxima a várias 
barragens de rejeitos. A que se rompeu é a Barragem 
de Fundão, da mineradora Samarco localizada no 
estado: 
 

(A) de Roraima. 
(B) de Rondônia. 
(C) de Minas Gerais. 
(D) do Acre. 

 

Questão 17  
 
“Uma forma de viver que busca excluir, na medida do 
possível e do praticável, todas as formas de 
exploração e de crueldade contra animais, seja para a 
alimentação, para o vestuário ou para qualquer outra 
finalidade.” As pessoas que adotam esse tipo de 
“filosofia” são consideradas: 
 

(A) Canibais. 
(B) Veganas. 
(C) Céticas. 
(D) Ateus. 

 

Questão 18  
 
Acerca da história do município de Tupãssi, o nome é 
originário: 

 
(A) da Fazenda Tupãssi. 
 
(B) da família colonizadora, que tinha como 

matriarca a índia Tupãssi. 
 
(C) de um belo lago. 
 
(D) de uma lenda antiga, sobre o deus da natureza 

chamado Tupãssi. 
 

Questão 19  
 
Um dos movimentos de maior participação popular da 
história do Brasil teve início em 1983 e propunha 
eleições diretas para o cargo de Presidente da 
República. Esse movimento ficou conhecido como: 
 

(A) Voto Cabresto. 
(B) Diretas Já. 
(C) Revolução Militar. 
(D) Fisco Democrático. 

Questão 20  
 
Acerca dos conhecimentos gerais sobre a tecnologia, 
um livro digital é a constituição de um livro, em 
formato digital, que pode ser lido em equipamentos 
eletrônicos. Esse formato de livro digital é 
mundialmente conhecido como: 
 

(A) Android. 
(B) Laptop. 
(C) E-Mail.  
(D) E-Book. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 21  
 
Assinale a alternativa CORRETA em relação aos 
sintomas clínicos das arritmias cardíacas: 
 

(A) Ritmo regular, aumento do débito cardíaco com 
hipertensão e convulsão. 

 
(B) Ritmo irregular, redução do débito cardíaco com 

hipotensão, tontura e síncope. 
 

(C) Ritmo bimodal, diminuição dos batimentos 
cardíacos, hipertensão e síncope. 
 

(D) Ritmo excepcional, aumento do débito cardíaco, 
hipertensão, tontura e síncope. 

Questão 22  
 

Assinale a alternativa CORRETA em relação ao diabete 

mellitus: 

 

(A) A prevenção do diabetes e de suas 

complicações não é hoje prioridade de saúde 

pública. 

 

(B) O diabete é uma doença incomum e de 

incidência decrescente devido ao atendimento 

precoce. 

 

(C) O diabete apresenta alta morbimortalidade, com 

perda importante na qualidade de vida. 

 

(D) O termo diabete é aplicado a um quadro de 

hipoglicemia aguda. 

Questão 23  
 

Em relação à apresentação da cardiopatia isquêmica, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Na maioria dos casos, a isquemia miocárdica 
está relacionada à aterosclerose, com redução 
do aporte de oxigênio ao miocárdio por 
obstrução das artérias coronárias. 
 

(B) Frequentemente não é necessária a 
confirmação objetiva do diagnóstico de 
cardiopatia isquêmica. 

 
(C) O tratamento da cardiopatia isquêmica objetiva 

aumentar a sintomatologia, favorecer a necrose 
miocárdica para recuperação do paciente. 

 
(D) O prognóstico da cardiopatia isquêmica 

depende da função atrial direita. 
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Questão 24  
 

Em relação à hipertensão arterial sistêmica, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 

(A) O emprego de nebulização domiciliar deve ser 
encorajado para uso rotineiro. 
 

(B) É uma síndrome dolorosa que acomete 
indivíduos com mais de 50 anos de idade.  

 
(C) Tal população torna-se progressivamente mais 

heterogênea, agregando outras vantagens 
adaptativas. 

 
(D) É um fator de risco para doenças decorrentes 

de aterosclerose e trombose. 

Questão 25  
 

Assinale a alternativa CORRETA em relação ao 
sangramento uterino anormal: 
 
 

(A) O médico deve promover o crescimento e o 
desenvolvimento positivos da personalidade. 

 
(B) Técnicas de aconselhamento para suporte, 

informação, resolução de problemas são a 
primeira escolha terapêutica no tratamento do 
sangramento. 

 
(C) O hemograma está indicado se o sangramento 

é abundante e/ou prolongado. 
 
(D) As investigações clínicas falam a favor da 

importância dos fatores psicológicos no 
desenvolvimento deste transtorno e existe, em 
alguns casos, presença de alucinações. 

Questão 26  
 

Assinale a alternativa CORRETA em relação à 
amenorreia primária: 
 

(A) É a ausência de menstruação, após os 14 anos, 
em mulheres que não apresentam 
desenvolvimento puberal. 
 

(B) É a interrupção súbita da atividade mecânica 
ventricular útil e suficiente da respiração. 

 
(C) Qualquer trauma craniano pode ser seguido por 

um conjunto de sintomas que se convencionou 
chamar de amenorreia primária. 

 
(D) Muitos pacientes apresentam síndrome de 

hiperventilação, que é desencadeada por 
alterações do climatério.  

Questão 27  
 
Assinale a alternativa CORRETA em relação à 
desnutrição infantil:  
 

(A) A recomendação para abandono do tabagismo 
deve ser universal, sendo particularmente útil na 
prevenção da desnutrição. 
 

(B) As ações dos inibidores da enzima conversora 
da angiotensina na prevenção da desnutrição é 

importante, pois favorece o aumento da 
ingestão alimentar. 

 
(C) As estatinas são benéficas, mesmo quando 

iniciadas durante a vigência de síndromes 
nutricionais. 

 
(D) O estado nutricional é determinado, na 

dimensão individual, pelo consumo alimentar e 
pelo estado de saúde da criança. 

Questão 28  
 

Assinale a alternativa CORRETA em relação às 
doenças sexualmente transmissíveis:  
 

(A) Estudos prospectivos: parte-se de uma série de 
mulheres grávidas que estiveram expostas a um 
determinado fármaco, para ver o 
desenvolvimento da doença sexual.  
 

(B) O ácido clavulânico é o representante do grupo 
mais bem estudado. 

 
(C) No exame físico, devem-se observar a pele, as 

mucosas e palpar os gânglios de todos os 
seguimentos corporais. 

 
(D) A cefazolina tem sido, inclusive usada, no 

tratamento da cefaleia mesolimbica herpética. 

Questão 29  
 
Assinale a alternativa CORRETA em relação às 
infecções urinárias em adultos: 
 

(A) Pode ser definida como uma condição em que o 
trato urinário é infectado por um micro-
organismo. 

 
(B) É uma doença aguda, transmitida 

entericamente, que ocorre com frequência em 
surtos epidêmicos, após calamidades que levam 
à contaminação da água. 

 

(C) Tem uma fase anictérica, seguida por icterícia 
colúrica e, por fim, fase de convalescença. 

 
(D) O homem se infecta ao ingerir cistos, oócitos ou 

esporos, presentes em alimentos e água. 

Questão 30  
 

Em relação à depressão, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) Em geral, é um transtorno agudo e limitado no 
tempo. 
 

(B) Em geral, é um transtorno crônico e recorrente. 
 

(C) Em geral, é decorrente de possessão de 
espíritos demoníacos. 

 
(D) Em geral, é decorrente da infestação aguda de 

sacaromicis cerebralis.  
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DESTAQUE AQUI 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de TUPÃSSI Edital Nº 01/2015 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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