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PORTUGUÊS
Pesquisa aponta que 23% dos pais brasileiros gostariam
que os filhos fossem médicos
Nem carreira nova, nem profissão inusitada.
Quando o assunto é a expectativa em relação ___ escolha
profissional de seus filhos, os pais são bem tradicionais.
A pesquisa ―O Valor da Educação‖ realizada pelo
banco HSBC com 5,5 mil pais, com filhos com menos de
23 anos, em 16 países, mostra que medicina, engenharia
e ciências da computação são as profissões que eles mais
gostariam que seus rebentos seguissem. No Brasil, o
Direito também é uma área que aparece com força nas
respostas.
De acordo com o relatório sobre a pesquisa
produzido pelo HSBC, ___ preferência está relacionada
ao fato de essas profissões combinarem estabilidade no
trabalho e bons salários. Ou seja, um futuro de carreira
que poderia ser sinônimo de tranquilidade para os pais,
geralmente preocupados com a segurança profissional de
seus filhos.
http://super.abril.com.br/comportamento/... - adaptado

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
a) à - à
b) à - a
c) a - a
d) a - à

2) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) De acordo com a pesquisa, 5,5 mil pais de 16 países
gostariam que seus filhos seguissem a carreira de
médico antes dos 23 anos de idade.
(---) Os pais gostariam que seus filhos tivessem carreiras
que lhes proporcionassem bons salários a fim de
poderem envelhecer com a garantia de serem
sustentados pela prole.

3) Os sublinhados em ―Nem carreira nova, nem profissão
inusitada.‖ exprimem sentido de:
a) Adversidade.
b) Adição.
c) Explicação.
d) Alternância.

4) Em relação ao significado contextual do termo
―rebentos‖ no texto, assinalar a alternativa CORRETA:
a) Frutos.
b) Produtos.
c) Filhos, descendentes.
d) Brotos.
5) Considerando-se o trecho ―Ou seja, um futuro de
carreira que poderia ser sinônimo de tranquilidade para os
pais...‖, que está no futuro do pretérito do indicativo,
assinalar a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a
conjugação do verbo sublinhado caso o tempo da frase
fosse o pretérito imperfeito do subjuntivo:
a) Puder.
b) Pudesse.
c) Pudera.
d) Podia.

6) Em relação às classes de palavras, analisar os itens
abaixo:
I - Em ―... sinônimo de tranquilidade para os pais,
geralmente
preocupados
com
a
segurança
profissional...‖, ―geralmente‖ é um advérbio e
corresponde a ―em geral‖.
II - Em ―Quando o assunto é a expectativa em relação...‖,
―Quando‖ é uma conjunção é corresponde a ―à medida
que‖.
a) Somente o item I está correto.
b) Somente o item II está correto.
c) Os itens I e II estão corretos.
d) Os itens I e II estão incorretos.

a) C - E.
b) E - C.
c) C - C.
d) E - E.
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7) Ao se passar para o plural o termo sublinhado do trecho
―A pesquisa realizada pelo banco HSBC com 5,5 mil pais,
com filhos com menos de 23 anos, em 16 países, mostra
que medicina, engenharia e ciências da computação...‖,
quantas outras palavras obrigatoriamente devem ser
flexionadas a fim de se manter CORRETA a
concordância?
a) Três.
b) Cinco.
c) Duas.
d) Quatro.
8) Em ―No Brasil, o Direito também é uma área que
aparece com força nas respostas.‖, o pronome relativo
―que‖ pode ser substituído por:
a) O qual.
b) Da qual.
c) A qual.
d) Cuja.
9) A vírgula em ―No Brasil, o Direito também é uma área
que aparece com força nas respostas.‖ justifica-se, pois:
a) O sujeito está determinado.
b) Há um adjunto adverbial deslocado.
c) Há alternância de sujeitos.
d) O autor quis fazer uma pausa na leitura.

INFORMÁTICA
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto
anteriormente.

11) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet,
quanto ao uso de programas leitores de e-mail, os
principais cuidados ao utilizar a Internet são:
I - Manter atualizado, com a versão mais recente e com
todas as atualizações aplicadas.
II - Configurar para verificar automaticamente
atualizações,
tanto
dele
próprio
quanto
de
complementos que estejam instalados.
III - Utilizar como navegador Web (ligar o modo de
visualização no formato HTML).
IV - Ser cuidadoso ao usar cookies caso desejar ter mais
privacidade.
Estão CORRETOS:

10) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
Não sabemos _______ motivos ele se foi.
a) porque
b) por que
c) por quê
d) porquê

a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Somente os itens I, II e IV.

12) Considerando-se o navegador Mozilla Firefox em sua
última versão, em qual guia dentre as opções abaixo é
possível definir a página inicial?

a) Pesquisar.
b) Conteúdo.
c) Geral.
d) Privacidade.
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13) Em relação aos conceitos gerais de informática,
analisar os itens abaixo:

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS

I - Desktop também é conhecido como área de trabalho.
II - Wi-Fi é Internet gratuita.
III - A linguagem do computador é feita através de código
binário (1-0).
IV - O modem transmite dados entre computadores
através de linha telefônica.

Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova,
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do
início das inscrições deste concurso.

Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I, III e IV.
b) Somente os itens I, II e III.
c) Somente os itens II e IV.
d) Todos os itens.

14) Assinalar a alternativa que corresponde à aba
acionada na figura abaixo, do Word 2010:

a) Inserir.
b) Exibição.
c) Layout da Página.
d) Página Inicial.

15) Considerando-se o processador de textos do Windows
7, WordPad, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(1) Aba Home.
(2) Aba Exibir.
(3) Rich Text (.rtf).
(4) Formatação.
(---) Aparência do texto no documento.
(---) Forma padrão de extensão.
(---) Régua - Barra de status.
(---) Inserir imagem - Data e hora.

Conhecimentos Gerais
16) Analisar a sentença abaixo:
A segurança também é um direito civil e o Poder Público é
quem zela pela sua integridade física e moral (1ª parte).
São os direitos civis que tornam a vida em sociedade mais
harmoniosa, pois, através deles, sabe-se o que se pode
ou não fazer, ou seja, o limite entre o que é direito nosso e
o que é o do próximo (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
Legislação e Conhecimentos Específicos
17) Conforme a Constituição Federal, sobre os direitos e
deveres individuais e coletivos, analisar a sentença
abaixo:
É livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença (1ª parte). São invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

a) 1 - 3 - 4 - 2.
b) 3 - 2 - 1 - 4.
c) 4 - 3 - 2 - 1.
d) 1 - 4 - 2 - 3.
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18) De acordo com a Lei Orgânica do Município, a
respeito do Poder Executivo Municipal, analisar a
sentença abaixo:

21) Em conformidade com o Regime Jurídico Único dos
Servidores Municipais, em relação à remoção, assinalar a
alternativa CORRETA:

A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar-se-á,
simultaneamente, até 30 dias antes do término do
mandato que devem suceder (1ª parte). Será considerado
eleito Prefeito o candidato que, registrado por partido
político, obtiver a maioria absoluta de votos, não
computados os brancos e os nulos (2ª parte).

a) Remoção é o retorno do servidor estável ao cargo
anteriormente ocupado.
b) A remoção somente ocorrerá de ofício, no interesse do
servidor.
c) A remoção será feita pelo próprio servidor efetivo.
d) Remoção é o deslocamento do servidor de uma para
outra repartição.

A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

19) Segundo o Regime Jurídico Único dos Servidores
Municipais, a respeito da posse e do exercício, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) A posse dar-se-á no prazo de até 15 dias contados da
data da publicação do ato de nomeação, podendo, a
pedido, ser prorrogado por igual período.
(---) Exercício é o desempenho das atribuições do cargo
pelo servidor.
(---) O exercício deve ser dado pelo chefe da repartição
para a qual o servidor for designado.
a) C - C - C.
b) E - C - E.
c) E - C - C.
d) E - E - E.

20) De acordo com o Regime Jurídico Único dos
Servidores Municipais, constituem gratificações e
adicionais dos servidores municipais:
I - Gratificação natalina.
II - Adicional por tempo de serviço.
III - Adicional noturno.

22) Conforme o Decreto nº 7.508/11, analisar a sentença
abaixo:
Considera-se portas de entrada as instâncias de
pactuação consensual entre os entes federativos para
definição das regras da gestão compartilhada do Sistema
Único de Saúde (SUS) (1ª parte). Considera-se rede de
atenção à saúde os serviços de atendimento inicial à
saúde do usuário no SUS (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente incorreta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente correta.

23) Conforme a Lei nº 8.080/90, a direção do SUS é única,
sendo exercida em cada esfera de governo pelos
seguintes órgãos:
I - No âmbito da União, pelo Ministério Público.
II - No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pelo
Conselho Regional de Medicina.
III - No âmbito dos Municípios, pela respectiva prefeitura.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens II e III.
d) Nenhum dos itens.

Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente o item I.
d) Todos os itens.
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24) Segundo a Portaria nº 1.271/14, assinalar a alternativa
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:
A notificação compulsória é _________ para os médicos,
outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos
serviços públicos e privados de saúde, que prestam
assistência ao paciente.
a) obrigatória
b) desnecessária
c) vedada
d) facultativa

25) Em conformidade com a NR 32, analisar os itens
abaixo:
I - Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a
agentes biológicos devem utilizar vestimenta de
trabalho adequada e em condições de conforto.
II - A vestimenta deve ser fornecida com ônus para o
empregado.
III - Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho
com os equipamentos de proteção individual e as
vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens II e III.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.

26) Segundo o Código de Ética Profissional, é direito do
médico, EXCETO:
a) Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões
de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação
sexual, idade, condição social, opinião política ou de
qualquer outra natureza.
b) Indicar o procedimento adequado ao paciente,
observadas as práticas cientificamente reconhecidas e
respeitada a legislação vigente.
c) Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas
das instituições em que trabalhe quando as julgar
indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si
mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se,
nesses
casos,
aos
órgãos
competentes
e,
obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho
Regional de Medicina de sua jurisdição.
d) Obrigar-se a exercer sua profissão em instituição
pública ou privada onde as condições de trabalho não
sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou
a do paciente, bem como a dos demais profissionais.
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27) A Política Nacional de Humanização da Atenção e
Gestão do SUS tem como alguns de seus propósitos,
EXCETO:
a) Contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS
com os princípios e as diretrizes da humanização.
b) Extinguir iniciativas de humanização existentes.
c)
Desenvolver
tecnologias
relacionais
e
de
compartilhamento das práticas de gestão e de atenção.
d) Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias
de apoio a mudanças sustentáveis dos modelos de
atenção e de gestão.

28) Segundo o manual Entendendo o SUS, assinalar a
alternativa
que
preenche
as
lacunas
abaixo
CORRETAMENTE:
A porta de entrada do sistema de saúde deve ser
preferencialmente o(a) ____________. A partir desse
primeiro atendimento, o cidadão será encaminhado para
os outros serviços de ______ complexidade da saúde
pública (hospitais e clínicas especializadas).
a) atenção básica - maior
b) médico - menor
c) instituição - maior
d) procedimento interno - menor

29) De acordo com o manual Entendendo o SUS, analisar
os itens abaixo:
I - Os medicamentos básicos são adquiridos pelas
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde,
dependendo do pacto feito na região.
II - A insulina humana e os chamados medicamentos
estratégicos (incluídos em programas específicos,
como Saúde da Mulher, Tabagismo e Alimentação e
Nutrição) são obtidos pelo Ministério da Saúde.
III
Os
medicamentos
excepcionais
(aqueles
considerados de alto custo ou para tratamento
continuado, como para pós-transplantados, síndromes
– como Doença de Gaucher – e insuficiência renal
crônica) são comprados pelas Secretarias de Saúde e o
ressarcimento a elas é feito mediante comprovação de
entrega ao paciente.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens II e III.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.
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30) NÃO é um fator que influencia no aumento dos níveis
de peptídeo natriurético tipo B:
a) Obesidade.
b) Insuficiência renal.
c) Valvulopatias.
d) Hipertrofia de ventrículo esquerdo.

34) Considerando-se a doença renal policística, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:

a) Somente os itens I e III.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens I, II e IV.
d) Somente os itens II, III e IV.

(---) A doença renal policística autossômica dominante é
diagnosticada predominantemente na infância,
enquanto a doença renal policística autossômica
recessiva é um distúrbio mais comum em adultos.
(---) Em geral, os pacientes acometidos são
assintomáticos até a quarta ou quinta década de vida.
Os sinais e sintomas iniciais são desconforto
abdominal, hematúria, infecções do trato urinário,
detecção casual de hipertensão e massa abdominal.
(---) Na maioria dos casos, o diagnóstico da doença renal
policística autossômica dominante é firmado com base
na história familiar positiva e nos exames de imagem,
que mostram rins volumosos com vários cistos
bilaterais e, possivelmente, cistos hepáticos.
(---) Os principais fatores de risco para doença renal
policística são sexo feminino, raça branca e idade
superior a 20 anos.

32) Dentre os distúrbios de frequência e ritmos listados
abaixo, é frequentemente observado na intoxicação
digitálica:

a) C - E - E - C.
b) E - C - C - E.
c) C - E - C - E.
d) E - C - E - C.

31) São causas de plaquetopenia:
I - Anemia aplásica.
II - Anemia hemolítica.
III - Hiperesplenismo.
IV - Deficiência de ferro.
Estão CORRETOS:

a) Taquicardia atrial multifocal.
b) Ritmo AV juncional.
c) Flutter atrial.
d) Extrassístole ventricular.

33) São passíveis de visualização pela histeroscopia:
I - Miomas submucosos.
II - Malformações uterinas.
III - Endometrite.
IV - Pólipos endocervicais.
Estão CORRETOS:

35) São vantagens do lavado peritoneal diagnóstico:
I - Alta sensibilidade para detecção de sangue.
II - Avaliação do retroperitônio.
III - Baixo custo.
IV - Mínima morbidade e taxa de complicação.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens I, III e IV.
d) Somente os itens I e IV.

a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens III e IV.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.
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36) Em relação à classificação da insuficiência renal
aguda (IRA), de acordo com a etiologia, numerar a 2ª
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(1) IRA pré-renal.
(2) IRA renal ou intrínseca.
(3) IRA pós-renal ou obstrutiva.
(---) Cálculo, necrose de papila, coágulo sanguíneo,
carcinoma
de
células
transicionais,
fibrose
retroperitoneal, aneurisma de aorta, neoplasia
retroperitoneal ou pélvica, esteose de uretra,
hiperplasia prostática, carcinoma de próstata, bexiga
neurogênica, sonda vesical malposicionada.
(---) Vasculite, hipertensão maligna, microangiopatia
trombótica,
glomerulonefrite
pós-infecciosa,
glomerulonefrite rapidamente progressiva, fármacos
(antibióticos, tuberculostáticos, diuréticos, antiinflamatórios não esteroides, anticonvulsivantes),
situações clínicas que levem à hipoperfusão renal
sustentada.
(---) Hemorragia, perda cutânea (queimadura, sudorese),
perda gastrointestinal (diarreia, vômito), perda renal
(diurético, glicosúria), insuficiência cardíaca, sepse,
anafilaxia, insuficiência hepática, tromboembolismo
bilateral ou de rim único.

39) Os cristais de Charcot-Leyden são achados no
escarro de pacientes com qual patologia?
a) Asma.
b) Câncer de pulmão de pequenas células.
c) Fibrose cística.
d) Embolia pulmonar.

40) Considerando-se a fibrose cística, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Cerca de 20% dos casos apresentam-se nas
primeiras 24 horas de vida com obstrução
gastrintestinal, conhecida como íleo meconial.
(—) Cerca de metade dos pacientes são diagnosticados
após os 18 anos.
(—) A maioria dos pacientes apresenta disfunção
pancreática exócrina.
(—) Uma minoria de homens com fibrose cística
apresenta azoospermia devido à obstrução dos ductos
deferentes.
a) C - E - E - C.
b) E - C - C - C.
c) C - E - C - E.
d) E - C - E - C.

a) 2 - 1 - 3.
b) 3 - 2 - 1.
c) 2 - 3 - 1.
d) 1 - 3 - 2.

37) São condições clínicas relacionadas à redução dos
valores de transaminases (principalmente TGO):
a) Beribéri e terapia dialítica crônica.
b) Gravidez e cetoacidose diabética.
c) Insuficiência renal crônica e cetoacidose diabética.
d) Terapia dialítica crônica e insuficiência renal crônica.

38) O exame clínico é de fundamental importância;
podendo-se fechar diagnósticos apenas como o usufruto
de uma anamnese e exame físico completo. Por exemplo:
um cardiologista realizou um exame oftalmológico em um
de seus pacientes, buscando sinais de doenças
cardiovasculares e encontrou no fundo de olho desse
paciente as famosas manchas de Roth, que são típicas
de:
a) Retinopatia hipertensiva.
b) Retinopatia diabética.
c) Endocardite infecciosa.
d) Hipercolesterolemia grave.

7

www.objetivas.com.br

