
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 4 (quatro) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá cinquenta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 50, 

contendo quatro alternativas a), b), c), d) sendo apenas uma correta; 

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de aplicação de prova para juntos 

assinarem a ata e lacre do envelope; 

11. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

12. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido; 

13. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova!! 
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MÚSICA NO TÁXI 
 

Carlos Drummond de Andrade 
 
1 Prazeres do cotidiano. Quando menos se espera... Você pega o táxi, manda tocar para o seu destino 
2(manda, não, pede por favor) e resigna-se a escutar durante 20 minutos, no volume mais possante, o rádio 
3despejando assaltos e homicídios do dia. Os tiros, os gemidos, os desabamentos o acompanharão por todo o 
4percurso. É a fatalidade da vida, quando se tem pressa. 
5 Mas eis que o motorista pega de um imprevisto cassete, coloca-o no lugar devido, liga, e os acordes 
6melódicos dos Contos dos Bosques de Viena irrompem do fusca amarrotado, mas digno. 
7 Bem, não é a Nona Sinfonia nem um título menor da grande música, mas não estamos na Sala Cecília 
8Meireles, e isso vale como homenagem especial a um passageiro distinto, que pede por favor. Cumpre agradecer 
9a fineza: 
10 – Obrigado. O senhor mostra que tem satisfação em agradar ____ passageiros, oferecendo-lhes música e 
11não barulho e crimes. 
12 – Não tem de quê. O senhor também aprecia? 
13 – O quê? 
14 – Strauss. É um dos meus prediletos. 
15 – Sim, ele é agradável. O senhor está sendo gentil comigo. 
16 – Ora, não é tanto assim. Pus o cassete porque gosto de música. Não sabia se o senhor também gostava 
17ou não. Se não gostasse, eu desligava. Portanto, não tem que agradecer. 
18 – E já lhe aconteceu desligar? 
19 – Ih, tantas vezes. Fico observando ____ fisionomia do passageiro. Uns, mais acanhados, disfarçam, não 
20dizem nada, mas tem outros que reclamam, não querem ouvir esse troço. O senhor já pensou: chamar 
21Tchaikovski de “esse troço”? Pois ouvi isso de um cidadão de gravata e pasta de executivo. Disse que precisava 
22se concentrar, por causa de um negócio importante, e Tchaikovski perturbava a concentração. 
23 – Ele talvez quisesse dizer que ficava tão empolgado pela música que esquecia o negócio. 
24 – Pois  sim!  Nesse  caso,  não  falaria  “esse  troço”,  que  é  o  cúmulo da falta de respeito. 
25 – Estou adivinhando que o senhor toca um instrumento. 
26 Olhou-me admirado: 
27 – Como é que o senhor viu? 
28 – Porque uma pessoa que gosta tanto de música, em geral toca. Seu instrumento qual é? 
29 Virou-se com tristeza na voz? 
30 – Atualmente nenhum. O senhor sabe, essa crise geral, a gasolina pela hora da morte, e não é só a 
31gasolina: a comida, o sapato, o resto. Tive de vender pra tapar uns buracos. Mas se as coisas melhorarem este 
32ano... 
33 – Melhoram. As coisas __________ melhorar – achei do meu dever confortá-lo. 
34 – Porque clarinetista sem clarinete, o senhor sabe, é um negócio sem sentido. Clarinete tem esta 
35vantagem: dá o recado sem precisar de orquestra. Um solo bem executado, não precisa mais pra encantar a 
36alma. Mas clarinetista, sozinho, fica até ridículo. 
37 – Não diga isso. E não desanime. O dia em que arranjar outro clarinete – quem sabe?, talvez até seja o 
38mesmo que lhe pertenceu – será uma festa. 
39 – Mas se demorar muito eu já estarei tão desacostumado que nem sei se volto a tocar razoavelmente. 
40Porque, o senhor compreende, eu não sou um artista, minha vida não dá folga pra estudar nem meia hora por 
41dia. 
42 – O importante é gostar de música, tem amor e devoção por música, e está-se vendo que o senhor tem de 
43sobra. 
44 – Lá isso ta certo. 
45 – Não importa que o senhor não seja solista de uma grande orquestra, e mesmo de uma orquestra 
46comum. Ninguém precisa ser grande em nada, desde que cultive alguma coisa bonita na vida. 
47 Seu rosto iluminou-se. 
48 – Que bom ouvir uma coisa dessas. Agora vou lhe confessar que isso de não ser músico dos tais que 
49arrebatam o auditório sempre me doeu um pouco. Não era por vaidade não, quem sou pra ter vaidade? Mas 
50um sonho __________. Sei lá. Ficava me imaginando num palco iluminado, tocando... Bobagem, o senhor 
51desculpe. Agora a sua palavra _______ tudo claro. Basta eu gostar de música. Não é _________ que gostem de 
52mim, que ela goste de mim. Obrigado ao senhor 
53 Olhei o taxímetro, tirei a carteira. 
54 – Eu nem devia cobrar do senhor. Fico até encabulado! 
 

(Boca de Luar, 6ª ed., págs. 69-71, Editora Record, Rio, 1987) 
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01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas do texto (L 10 – 19 e 33): 
a) aos – a – têm de 
b) os – à – tem de 
c) aos – à – têm a 
d) os – a – tem a 
 
02 - Quanto à acentuação gráfica, analise as afirmativas e assinale a incorreta: 
a) As paroxítonas rádio, negócio e auditório são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) São proparoxítonas as palavras título, música e taxímetro. 
c) As palavras táxi, será e está obedecem à mesma regra de acentuação. 
d) Os monossílabos lá e só são acentuados porque são tônicos e terminam em a e o. 
 
03 - Transportando-se para a voz passiva a frase. “Clarinete dá o recado sem precisar de orquestra”, a forma 
verbal resultante será: 
a) será dado. 
b) é dado. 
c) está sendo dado. 
d) foi dado. 
 
04 - Assinale a alternativa em que não se aponta corretamente a quem se refere o sujeito oculto da expressão 
verbal indicada: 
a) Liga (L 05) – o motorista. 
b) Estamos (L 07) nós – passageiro e motorista. 
c) Disse (L 21) – o cidadão. 
d) Tem (L 17) – o motorista. 
 
05 - Em “Estou adivinhando” (L 25) são feitas as seguintes afirmações. Assinale a incorreta: 
a) O primeiro verbo é auxiliar. 
b) A forma verbal indica que a ação está em desenvolvimento. 
c) O tempo composto equivale ao presente (adivinho). 
d) É uma Locução verbal de modo ou modais. 
 
06 - Analise as seguintes orações do texto quanto à classificação e assinale a incorreta: 
a) Coloca-o no lugar devido (L 05) : Coordenada aditiva assindética. 
b) Que pede por favor L 08) : Subordinada adjetiva explicativa. 
c) Que tem satisfação (L 10) : Subordinada substantiva objetiva indireta. 
d) Porque gosto de música (L 16) : Subordinada adverbial causal. 
 
07 - Em “Quando se tem pressa”. (L 4) O termo sublinhado estabelece relação de: 
a) oposição. 
b) causa. 
c) condição. 
d) tempo. 
 
08 - A frase “Quando menos se espera”... (1º parágrafo) relaciona-se com um adjetivo do 2º parágrafo. Assinale-
o: 
a) amarrotado. 
b) digno. 
c) melódicos. 
d) imprevisto. 
 
09 - Atente para as afirmativas: 
I - O cronista se inclui entre os passageiros distintos porque não manda, mas pede educadamente ao motorista 
que o conduza ao seu destino. 
II - “Fatalidade da vida” a que o autor se refere ao fato do passageiro de táxi ter de ouvir o rádio noticiando, a 
pleno volume, assaltos, homicídios, ocorrências policiais etc. 
III - No primeiro parágrafo o cronista com os pronomes “você”, “seu” e “o” (acompanharão) dirige-se ao leitor. 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas: 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas I e III estão corretas. 
c) apenas II e III estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 
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10 - A frase que encerra a mensagem desta crônica é: 
a) Vou lhe confessar um sonho esquisito. 
b) Ninguém precisa ser grande em nada desde que cultive alguma coisa bonita na vida. 
c) A sua palavra deixou tudo claro. Basta eu gostar de música. 
d) O importante é gostar de música, ter amor e devoção por música. 
 
11 - Acerca de alguns comandos de texto de sistemas operacionais, analise as afirmações abaixo: 
I - No Linux, o comando pwd aciona o comando gerenciador de senhas (password). 
II - Os comandos no Linux e no Windows respectivamente, ls e dir são utilizados para listar arquivos e pastas 
existentes em um diretório atual. 
III - No Linux os comandos reboot e shutdown –r now  tem as mesmas funções, no entanto a segunda é mais 
recomendável. 
IV - O parâmetro now (utilizado na afirmação anterior) pode ser mudado para +10, por exemplo: 
digite shutdown -r +10 e o sistema irá reiniciar daqui a 10 minutos. 
É correto afirmar que: 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Somente a afirmativa IV está errada. 
 
12 - Sobre Microsoft Office, analise as afirmações abaixo: 
I - No Word, para se inserir Cabeçalho e Rodapé, é necessário ir até o menu Inserir. 
II - O recurso de inserir fórmulas é específico do Excel, não cabendo isso de forma alguma diretamente pelo 
Word. 
III - Na planilha abaixo, temos duas tabelas. A TAB 1 foi elaborada manualmente (digitada) em 2 colunas 
(dia/nome). A TAB 2 foi gerada automaticamente a partir da cópia da TAB 1 usando uma opção de colagem 
especial dos dados a partir do menu Editar – Colar Especial, marcando a opção Transpor, o que finaliza a criação 
da TAB 2 idêntica à TAB 1, com preenchimento dos dados em forma de linha (dia/nome) – ou seja, transposta à 
TAB 1. 
IV - Tanto no Word como no Excel, há uma opção de Zoom (além das apresentadas em porcentagens) que 
possibilita dar ênfase no Zoom especificamente no conteúdo selecionado (por exemplo uma parte do texto ou uma 
parte da planilha). 
V - Utilizando a ferramenta Pincel, localizada no Menu Principal do Office - para aplicar a formatação a mais de 
um bloco de texto ou elemento gráfico, deve-se selecionar cada um deles, um de cada vez e então utilizar a função 
do Pincel. 

 
 

É correto afirmar que: 
a) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II, e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
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13 - No Microsoft Excel, tendo as células: b1=7, b2=11, b3=”flor”, b4=6, o resultado da função =media(b1:b4) é:  
a) #VALOR!  
b) 8  
c) 6  
d) #REF!  
 
14 - Qual dessas opções não corresponde a uma mídia de transmissão de dados: 
a) Fibra óptica. 
b) Transdutores. 
c) Ar. 
d) Fio de cobre. 
 
15 - Analise as afirmações abaixo acerca do Microsoft Windows e Office: 
I - O Histograma é uma pasta que contem os documentos recentes. 
II - Uma forma de atribuir senhas em documentos do Word é por meio do menu Ferramentas – Opções e acessar 
a aba Segurança. 
III - Para selecionar arquivos em um diretório, podem ser utilizadas as teclas ALT e CTRL. A primeira seleciona 
arquivos aleatoriamente ao serem clicados, a segunda seleciona um intervalo seqüencial de arquivos. 
IV - No Office é possível configurar a fonte em tamanhos tanto inteiros como fracionários de “meio em meio”, 
por exemplo, 14,5 – 15 – 15,5, mas não é permitido tamanhos “quebrados” como 14,1 – 14,2 – 14,3 – 15,7. 
É correto afirmar que: 
a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
16 - Considerando as disposições da Lei nº 8.112/90, assinale a alternativa CORRETA: 
a) A lei dos servidores públicos dispõe em seu artigo 5º os requisitos básicos para investidura em cargo público, quais 
sejam, nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de 
escolaridade exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. Estes requisitos, 
segundo a lei, são taxativos, não podendo ser exigidos outros para o exercício de qualquer cargo público. 
b) Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de 
cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas 
até 20% das vagas oferecidas no concurso. 
c) As únicas formas de provimento de cargo público admitidas no Brasil são: nomeação, promoção, readaptação, 
recondução e reversão. 
d) A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo ou em comissão depende de prévia 
habilitação em concurso público de provas e ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de 
sua validade. 
 
17 - Segundo a Lei de Servidores Públicos, a investidura em cargo público ocorrerá com a: 
a) Posse 
b) Expedição do ato da autoridade competente 
c) Nomeação 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
18 - Considerando as disposições da Lei de Servidores Públicos, assinale a INCORRETA: 
a) Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. 
b) A reintegração é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar 
insubsistentes os motivos da aposentadoria. 
c) Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio 
probatório relativo a outro cargo ou reintegração do anterior ocupante. 
d) Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado no interesse da administração, desde que, tenha solicitado a 
reversão; a aposentadoria tenha sido voluntária, o servidor era estável quando na atividade; a aposentadoria tenha 
ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação e haja cargo vago. 
 
19 - Considerando as disposições da Lei de Licitações, assinale a alternativa que contenha corretamente o nome 
de cada definição apresentada nos itens abaixo: 
I - É toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta. 
II - Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: 
demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, 
transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 
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III - É quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de 
materiais. 
IV - É o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a 
obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações do 
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do 
prazo de execução, devendo conter alguns elementos definidos pela lei de licitações. 
a) Obra, serviço, tarefa e projeto básico 
b) Obra, empreitada, tarefa e projeto executivo 
c) Serviço, obra, empreitada e projeto básico 
d) Obra, alienação, empreitada e projeto básico 
 
20 - Considerando as disposições da lei de licitações, assinale a INCORRETA: 
a) As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público, 
devidamente justificado. 
b) As modalidades de licitação estabelecidas pela lei são: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. 
c) A modalidade de licitação a ser utilizada para uma obra ou serviço de engenharia de quinhentos e cinqüenta mil reais 
é convite. 
d) É inexigível a licitação, quando houver inviabilidade de competição, em especial, para contratação de profissional de 
qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 
 
21 - De acordo com a lei 6259, de 30 de outubro de 1975, são doenças de notificação compulsória em território 
nacional, exceto: 
a) Febre Amarela, cólera e rubéola 
b) Dengue, Sarampo e febre amarela  
c) Hanseníase, caxumba e sífilis 
d) Rubéola, síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) e tétano 

 
22 - Criança, 3 anos de idade, vem ao posto de saúde acompanhado pela mãe, referindo dor abdominal tipo 
cólica, diarréia líquida, vômitos e flatulência. Após realização de exame parasitológico de fezes, 3 amostras, o 
resultado apresenta-se positivo para giardia em 1 amostra. Com relação à giardíase, qual a alternativa correta: 
a) O tratamento em crianças até 3 anos de idade não é obrigatório, podendo ser realizado apenas medicação sintomática 
para alívio dos sintomas. 
b) O tratamento só deve ser realizado em pessoas que possuem contato domiciliar com gestantes, portadores de 
hipogamaglobulinemia e fibrose cística. 
c) O albendazol é sempre o tratamento de escolha, independente da idade. 
d) Nos casos de recorrência, deve-se suspeitar de deficiência de IgA. 
 
23 - Homem, 65 anos, asmático, consultou o médico do posto de saúde. Foi diagnosticado com hipertensão 
arterial sistêmica. Após exames, sabe-se que o paciente não possui microalbuminúria. Sendo idoso e portador de 
asma brônquica, qual o medicamento indicado como primeira escolha para iniciar o controle da pressão arterial 
e prevenir a morbidade e mortalidade cardiovascular precoce: 
a) Atenolol 
b) Propranolol 
c) Hidroclorotiazida 
d) Captopril 
 
24 - O uso de normas de biossegurança impõe-se, tanto no aspecto de proteção do profissional de saúde, como no 
controle de patologias e na melhor assistência aos pacientes. Com relação aos perfurocortantes: 
I- As agulhas, mesmo que descartáveis, não devem ser reencapadas, entortadas, quebradas ou retiradas da 
seringa com as mãos. 
II- Os materiais reutilizáveis deverão ser acondicionados e transportados para esterilização nas mesmas 
condições de segurança, em recipientes resistentes a perfuração. 
III- Após o seu uso, qualquer material perfurocortante, mesmo que estéril, deve ser desprezado em recipientes 
resistentes a perfuração e com tampa. 
IV- Nunca ultrapassar o limite de 2/3 da capacidade total do coletor de material perfurocortante. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas I e II estão corretas 
b) Apenas I e III estão corretas 
c) Apenas I, II e IV estão corretas 
d) Todas estão corretas 
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25 - Gestante, 24 anos de idade, G3 P2 A0, idade gestacional de quinze semanas, trazendo exame de glicemia em 
jejum de 80 mg/dL (exame realizado com idade gestacional de doze semanas). Qual alternativa é a verdadeira? 
a) A paciente deverá repetir o exame de glicemia em jejum trimestralmente. 
b) A Paciente não tem diabetes gestacional e não necessitará realizar outra medição da glicemia. 
c) A paciente deverá repetir o exame de glicemia em jejum entre 24 e 28 semanas de idade gestacional. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
26 - Homem, 41 anos, obeso, refere que segundo sua esposa, pára de respirar várias vezes enquanto dorme. 
Apresenta-se com IMC = 46,1 e cintura abdominal de 110 cm. Qual das alternativas é a correta? 
a) A cirurgia bariátrica deve ser o tratamento de escolha imediato. 
b) O plano terapêutico deve conter metas de mudança no estilo de vida, terapia comportamental e perda de peso. 
c) O prognóstico não se altera com a possibilidade de diagnóstico de apnéia do sono. 
d) O uso de sibutramina tem indicação imediata. 
 
27 - De acordo com as doenças ocupacionais e seus sintomas, assinale a alternativa correta: 
a) Asbestose – dor torácica, dispnéia e tosse. 
b) Benzenismo – sonolência, cefaléia, convulsões, perda da consciência. 
c) DORT – dor, formigamento e perda da sensibilidade local. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
28 - Homem, faiodermo, 34 anos, casado, padeiro, vem ao posto de saúde com queixa de disúria,  dor testicular e 
secreção uretral purulenta. Qual a alternativa correta? 
a) O exame bacteriológico de secreção uretral pode ser solicitado para elucidação do caso. 
b) Não é necessário investigar e tratar a parceira. 
c) O tratamento com penicilina benzatina 1.200.000 (3 doses – 1 ampola a cada 21 dias) pode ser realizado se houver 
forte suspeita de blenorragia, mesmo sem a confirmação diagnóstica através de exame. 
d) Não há necessidade de solicitar VDRL para investigação de LUES. 
 
29 - São complicações do impetigo, exceto: 
a) Erisipela e celulite 
b) Osteomielite e artrite séptica 
c) Glomerulonefrite pós-estreptocócica e pneumonia  
d) Bacteremia e anemia 
 
30 - Embora eficácia e efetividade sejam sinônimos (referem-se à evidência clínica de que um tratamento 
funciona), os termos têm sido usados de modo diferenciado. Assinale a alternativa correta: 
a) A eficácia de um tratamento é a evidência de que ele realmente funciona em pacientes com uma determinada doença. 
b) A efetividade é a evidência de que ele realmente funciona em pacientes com uma determinada doença. 
c) A eficácia é a evidência de que a intervenção funciona quando oferecida em condições usuais da prática clínica. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
31 - O Brasil se preparou cuidadosamente para enfrentar a nova onda de pandemia da gripe Influenza H1N1. O 
Ministério da Saúde adquiriu a vacina e criou uma estratégia, seguindo recomendações das sociedades médicas e 
científicas internacionais, para manter o sistema de saúde em funcionamento e reduzir ao máximo o número de 
casos entre a população. Assim foi determinado que os grupos sociais mais vulneráveis à gripe seriam vacinados. 
Qual das alternativas apresenta TODOS os grupos indicados? 
a) Trabalhadores de serviços de saúde, população indígena, pacientes portadores de doença crônica, crianças saudáveis 
maiores de seis meses e menores de dois anos, crianças de 2 anos a menores de 5 anos, adultos saudáveis de 20 a 39 
anos. 
b) Trabalhadores de serviços de saúde, população indígena, gestantes, pacientes portadores de doença crônica, crianças 
saudáveis maiores de seis meses e menores de 5 anos, adultos saudáveis de 20 a 39 anos. 
c) Trabalhadores de serviços de saúde, gestantes e pacientes portadores de doença crônica, crianças saudáveis maiores 
de seis meses e menores de dois anos, adultos saudáveis de 20 a 39 anos. 
d) Trabalhadores de serviços de saúde, população indígena, gestantes e pacientes portadores de doença crônica, crianças 
saudáveis maiores de seis meses e menores de dois anos, adultos saudáveis de 20 a 39 anos. 
 
32 - Estima-se que 90% dos pacientes queimados não requerem hospitalização. São critérios para 
encaminhamento à internação ou manejo por especialista, exceto:  
a) Idade inferior a 5 ou superior a 60 anos. 
b) Queimaduras de espessura parcial em mais de 30% da superfície corporal ou lesões de espessura total em qualquer 
extensão. 
c) Queimaduras elétricas, químicas, por radiações ionizantes, por vapor em alta pressão ou suspeita de agressão física. 
d) Trauma concomitante associado, como por exemplo, lesão inalatória, fraturas e lesões penetrantes. 
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33 - Dentre as diferenças do modelo hegemônico e a ESF/SUS, qual das alternativas não representa o modelo 
atual: 
a) Saúde como qualidade de vida. 
b) Centrado na atenção integral à saúde, incluindo ações de promoção, proteção, cura e recuperação. 
c) Hierarquização da rede de atendimento. 
d) Funcionamento baseado em demanda espontânea. 
 
34 - Para que ocorra a implementação do sistema de referência e contra-referência é necessário: 
a) Reduzir o número de famílias por equipe do PSF. 
b) Implementar políticas intersetoriais de promoção da saúde através do conceito de municípios saudáveis. 
c) Garantir que a Saúde da Família e agentes comunitários de saúde desenvolvam ações integradas com as demais 
políticas de saúde e com a rede de serviços, proporcionando a integralidade da atenção. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
35 - Assinale a alternativa correta: 
a) Polimenorréia – ciclos com intervalos menores que 21 dias 
b) Oligomenorréia – diminuição na duração de dias da menorréia 
c) Metrorragia – aumento na duração de dias da menorréia 
d) Hipermenorréia – aumento do fluxo menstrual 
 
36 - Devemos saber que a Leishmaniose visceral é causada pela: 
a) L.tropica 
b) L.brasilienses 
c) L.donovani 
d) L. amazonensis 
 
37 - Paciente deu entrada no seu consultório com  queixa de “prurido”.Ao exame físico apresenta micro-papulas 
translúcidas,algumas formando túneis,o prurido piora a noite,preservando a face. Com certeza devemos 
diagnosticar como: 
a) alergia 
b) escabiose 
c) dermatite de contato 
d) dermatofitose 
 
38 - Considerando que o Refluxo Gastresofágico compreende várias manifestações clinicas, o papel da hérnia de 
hiato representa: 
a) Fator de menor importância na patogenia do refluxo 
b) Fator de maior importância na patogenia do refluxo 
c) É obrigatoriamente operatória 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
39 - O mau funcionamento das unidades orofaríngeas e do esfíncter esofagiano superior pode ser causado por 
doença muscular primaria como: 
a) Miotomia distrofica 
b) Dermatomiosite 
c) Esclerose tuberosa 
d) Todas alternativas estão corretas 
 
40 - A osteomalacia é causada pela mineralização anormal do osso e da cartilage, que pode estar associada aos 
seguinte(s) fator(es) abaixo: 
a) Antiácidos contendo hidróxido de alumínio 
b) Insuficiência renal crônica 
c) Insuficiência pancreática 
d) Todas alternativas estão corretas 
 
41 - A Dengue que é transmitida pelo mosquito A.aegypti, se inicia após um período de incubação de 02 a 03 dias, 
com: 
a) febre, mal estar geral, hiperemia de esclerótica 
b) febre, disfagia, sensibilidade dolorosa nos olhos 
c) febre, exantema, linfoadenomegalia 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
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42 - Paciente se queixa de dor crônica incidiosa e tumefação do lado direito do quadril e joelho direito, com 
historia de tuberculose pulmonar já tratada, mas apresenta PPD positivo, devemos pensar em: 
a) artrite gonocócica 
b) artrite tuberculosa 
c) artrite não gonocócica 
d) todas as alternativas estão corretas 
 
43 - A Espondilite anquilosante que é mais comum na raça branca, apresenta vários critérios para o diagnóstico, 
mas como clinico temos que saber pelo menos as seguintes manifestações clínicas: 
a) Evidencia radiologica de sacroilite 
b) Rigidez matinal 
c) Idade inferior a 40 anos, persistência por mais de 03 meses 
d) Todas as alternativas estão corretas 
 
44 - A Síndrome da Embolia gordurosa consiste no conjunto de manifestações clinicas que podem desenvolver-se 
quando gotículas impactam na microvasculatura pulmonar e principalmente no cérebro, apresentando como 
sintomas clínicos: 
a) Insuficiência circulatória, petequias, disfunção cerebral 
b) Insuficiência respiratória, insuficiência circulatória, petequias 
c) Insuficiência respiratória, petequias, disfunção cerebral 
d) Todas as alternativas estão corretas 
 
45 - A definição de Bronquiectasia é basicamente uma definição anatômica, expressa como: 
a) dilatação reversível de 01 ou mais brônquios proximais de médio calibre 
b) dilatação irreversível de 01 ou mais brônquios proximais de médio calibre 
c) dilatação irreversível de 01 ou mais brônquios de grande calibre 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
46 - A Síndrome nefrotica é um conjunto de sinais e sintomas que acometem o rim, e abaixo está relacionado 
uma ou mais de suas manifestações clínicas: 
a) hipolipidemia 
b) hipoalbuminemia 
c) edena (anasarca) 
d) as alternativas “b” e “c” estão corretas 
 
47 - Nas leucemias agudas alem de suprimirem a função da medula óssea normal, as células leucêmicas podem 
infiltrar outros órgãos,apresentando como manifestação(ões) clinica(s): 
a) fadiga, palidez 
b) cefaléia, angina 
c) petequias, sangramento gengival 
d) todas as alternativas estão corretas 
 
48 - A Anemia Perniciosa é muitas vezes usada como sinônimo da deficiência de: 
a) cobalamina 
b) folato 
c) tirosina 
d) ferro 
 
49 - Na associação entre Sífilis e Aids, observamos: 
a) As lesões ulcerosas são menos numerosas e extensas. 
b) As ulceras apresenta tempo de cicatrização menor. 
c) As lesões não ulceradas tem maior tempo de desaparecimento. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
50 - No Linfogranuloma venéreo é diferente no homem e na mulher. A lesão inicial no homem situa-se 
comumente no pênis, sob forma de pequena vesícula, papula ou ulceração, que em geral passa despercebida. Na 
mulher localiza-se: 
a) em qualquer ponto da genitália 
b) na região inguinal 
c) no períneo 
d) todas as alternativas estão corretas 


