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1. A Doença de Chagas é transmitida: 
a) Por mordida de rato. 
b) Por transfusão sanguínea. 
c) Por contado direto. 
d) Por picada do mosquito Aedes aegypti. 

 

2. Meningite ligada em muitos casos com a perda de visão: 
a) Tuberculosa. 
b) Criptocócica. 
c) Herpética. 
d) Meningocócica. 

 

3. Qual o hospedeiro natural conhecido da Helicobacter 
pylori? 
a) Homem. 
b) Rato. 
c) Morcego. 
d) Artrópodes em geral. 

 

4. Região que dificilmente está acometida na forma infanto-
juvenil da paracoccidioidomicose: 
a) Óssea. 
b) Cutânea. 
c) Mucosa. 
d) Hepática. 

 

5. Quadro clínico que pode estar ligado com meningite por 
bacilos Gram-negativos em adultos: 
a) Imunodepressão iatrogênica. 
b) Hipoglobulinemia. 
c) Gravidez. 
d) Estrongiloidíase. 

 

6. A raiva é transmitida ao ser humano, por diversas maneiras. 
Não é uma delas: 
a) Transplante de córnea. 
b) Aerossol de fezes de morcego. 
c) Lambedura de mucosa íntegra. 
d) Ingestão de carne crua de animal doente. 

 

7. Em qual situação se recomenda o uso de quinolonas? 
a) Infecções anaeróbias. 
b) Infecção urinária em gestante. 
c) Diarreia em SIDA. 
d) Profilaxia cirúrgica. 

 

8. O agente etiológico da dengue pertence ao grupo?  
a) Reovírus. 
b) Vírus echo. 
c) Rinovírus. 
d) Arbovírus. 

 

9. Mais de 95% das infecções do trato urinário são causadas 
por: 
a) Vírus. 
b) Bactérias. 
c) Protozoários. 
d) Fungos. 

10. _________________ são a forma evolutiva encontrada no 
exame parasitológico de fezes que sugere a síndrome de 
hiperinfecção por estrongiloides. A lacuna é preenchida 
com: 
a) Larvas rabditoides. 
b) Fêmeas adultas. 
c) Larvas filarioides. 
d) Machos adultos. 

 

11. Qual a forma clínica habitual nas infecções puerperais?  
a) Miofascites. 
b) Endometrites. 
c) Infecção vulvoperineal. 
d) Pelviperitonites. 

 

12. Complicação da caxumba que pode deixar sequela 
definitiva: 
a) Pancreatite (diabetes). 
b) Encefalite (retardo mental). 
c) Neurite (surdez). 
d) Artrite (deformidade). 

 

13. A alta médica definitiva de paciente com quadro de febre 
tifóide é dado após a negativação da: 
a) Hemocultura. 
b) Urinocultura. 
c) Coprocultura. 
d) Mielocultura. 

 

14. No âmbito da União, a direção do Sistema Único de Saúde – 
SUS é exercida pelo seguinte órgão: 
a) Secretaria Federal e Estadual de Saúde. 
b) Secretaria Estadual da Saúde. 
c) Ministério da Saúde.  
d) Consórcio Intermunicipal. 

 

15. Vírus que não provoca infecções latentes com reatividade: 
a) Epstein-Barr 
b) Inclusão citomegálica 
c) Varicela 
d) Influenza 

 

16. Doenças que, necessitam de isolamento total: 
a) Raiva, varicela, difteria,  
b) SIDA, difteria, varicela 
c) Sarampo, difteria, SIDA 
d) Febre tifóide, raiva, varicela. 

 

17. Quando se usa mais de um antimicrobiano no tratamento 
de ___________ procura-se evitar o desenvolvimento de 
resistência bacteriana. A lacuna é preenchida com: 
a) Abscesso subfrênico. 
b) Tuberculose pulmonar. 
c) Meningite por hemófilo. 
d) Endocardite por enterococo. 
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18. Complicação tardia do sarampo: 
a) Glomerulonefrite. 
b) Pneumonia. 
c) Otite média. 
d) Panencefalite esclerosante subaguda. 

 

19. Doença não relacionada à infecção por enterovírus: 
a) Hepatite A e C. 
b) Herpangina. 
c) Poliomielite. 
d) Gengivoestomatite herpética. 

 

20. O metronidazol é um medicamento eficaz contra: 
a) Helmintos e protozoários.  
b) Protozoários e bactérias. 
c) Fungos e helmintos. 
d) Bactérias e fungos. 

 

21. Qual é a etiologia do molusco contagioso?  
a) Bacteriano. 
b) Parasitário. 
c) Viral. 
d) Fúngico. 

 

22. Não está associada à amebíase: 
a) Endocardite. 
b) Abscesso cerebral. 
c) Pericardite. 
d) Abscesso pulmonar. 

 

23. Qual o período de incubação da leptospirose?  
a) 2 a 20 dias. 
b) 10 a 35 dias. 
c) 20 a 50 dias. 
d) 40 a 65 dias. 

 

24. A infecção pelo Paracoccidioides braziliensis acontece 
normalmente pela via: 
a) Digestiva. 
b) Cutaneomucosa. 
c) Cutânea. 
d) Respiratória. 

 

25. Antimicrobiano contra-indicado na gestação: 
a) Cefalotina. 
b) Oxacilina. 
c) Espiramicina. 
d) Doxiciclina. 

 

26. Assinale um exemplo de microrganismo bastonete Gram-
positivo: 
a) Streptococus pneumoniae. 
b) Neisseria meningitidis. 
c) Listeria monocytogenes. 
d) Klebisiela pneumoniae. 

 
 
 
 

27. Qual é o antimicrobiano que age em bactérias sem parede 
celular? 
a) Vancomicina. 
b) Amoxicilina-ácido clavulânico. 
c) Aztreonam. 
d) Quinolona. 

 

28. Qual o período de incubação da Hepatite E?  
a) 2 a 12 dias. 
b) 10 a 20 dias. 
c) 30 a 60 dias. 
d) 50 a 80 dias. 

 

29. A presença de um único microorganismo bacteriano é 
normalmente encontrado em:  
a) Peritonite primária. 
b) Infecções do sistema biliar. 
c) Infecções ginecológicas. 
d) Infecção de ferida operatória. 

 

30. As encefalites esporádicas são comumente causadas pelo 
vírus: 
a) Herpes simples. 
b) Raiva. 
c) Coriomeningite. 
d) Epstein-Barr. 

 

31. Como é chamado o verme que não tem passagem 
brônquica durante o ciclo pulmonar de Looss ? 
a) Strogyloides stercoralis. 
b) Ascaris lumbricoides. 
c) Necator americanus. 
d) Trichuris trichiura. 

 

32. O SUS, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo 
das funções do Poder Legislativo, com as seguintes 
instâncias colegiadas: 
a) O Fundo Nacional de Saúde (FNS) e o Conselho de 

Saúde. 
b) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. 
c) A Conferência de Saúde e o Fundo Nacional de Saúde 

(FNS). 
d) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 

e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde (Conasems). 

 

33. Qual a manifestação clínica mais comum na infecção por 
Enterobius vermicularis?  
a) Prurido anal. 
b) Esteatorreia. 
c) Dor abdominal. 
d) Vômitos alimentares. 
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34. Em meningite que surge como complicação de uma 
neurocirurgia, o agente etiológico mais habitualmente 
isolado é: 
a) Pneumococo. 
b) Estreptococo. 
c) Meningococo. 
d) Estafilococo. 

 

35. Das doenças listadas abaixo assinale aquele que entra no 
diagnóstico diferencial do período de estado da febre 
tifoide: 
a) Amebíase. 
b) Malária. 
c) Leptospirose. 
d) Shigelose. 

 

36. Indique a alternativa em que todas as palavras estão 
grafadas de acordo com a norma culta da língua: 
a) Exuberante – lagartixa – contenssão. 
b) Receosos – obsessão – bússola. 
c) Inadimissível – umedecer – enxurrada. 
d) Cansaço – pajé – despezas. 

 

37. Há duas palavras sinônimas na alternativa: 
a) Regozijo – lamento.  
b) Libertinagem – volúpia. 
c) Indolente – singular. 
d) Híbrido – omissão. 

 

38. Analise as assertivas com relação à concordância dos 
termos: 

I. Para mim, o piso e a parede deveriam ser brancos. 
II. Os cheques que lhe havia falado estão anexo à 

procuração. 
III. É necessária muita dedicação. 

a) I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas I está correta. 
d) Apenas III está correta. 

 

39. Indique a alternativa em que é imprescindível o uso da 
crase: 
a) Colocamos os dois frente a frente.  
b) Aquela tela foi pintada a óleo.  
c) Estou disposta a fazer qualquer coisa.  
d) Irei a festa com muito prazer. 

 

40. Assinale a alternativa em que há um verbo transitivo direto 
e indireto: 
a) Devolva-lhe o carro.  
b) Jamais a perdoarei.  
c) Eu continuo intrigada com o sumiço do envelope.  
d) Passeamos por Cajamar.  

 
 
 
 
 
 

41. Os músicos foram ovacionados pela plateia. O termo 
sublinhado se classifica como: 
a) Complemento nominal. 
b) Agente da passiva. 
c) Objeto indireto. 
d) Predicativo do objeto. 

 

42. Pertencente a Geração de 45, responsável por uma 
revolução linguística, é autor de Sagarana, Grande Sertão: 
Veredas e Primeiras Estórias: 
a) João Cabral de Melo Neto. 
b) João Guimarães Rosa. 
c) Carlos Drummond de Andrade. 
d) Monteiro Lobato. 

 

43. Analise as separações silábicas abaixo: 
I. Fe-é-ri-co.  

II. O-cci-pi-tal.   
III. Fei-jo-e-i-ro.  
IV. La-rei-ra.  

a) I, II, III e IV estão corretos. 
b) Apenas II, III e IV estão corretos. 
c) Apenas I e IV estão corretos. 
d) Apenas I e II estão corretos. 

 

44. Assinale a alternativa que contém erro em relação ao 
emprego dos termos: 
a) Deve haver um porquê para tanta grosseria. 
b) Apesar de jogar mal, foi considerado o melhor da 

partida. 
c) Não fazia outra coisa senão comprar. 
d) Haverá uma palestra há cerca do desenvolvimento 

sustentável.  
 

45. Há um sujeito simples na alternativa: 
a) Ventou muito em Cajamar. 
b) Havia golfinhos naquelas praias. 
c) Pede-se misericórdia. 
d) Roubaram aquele carro. 

 

46. O atual Presidente do Banco Central do Brasil é o Sr.: 
a) Guido Mantega. 
b) Romero Jucá. 
c) Nelson Jobim. 
d) Henrique Meirelles. 

 

47.  O carvão mineral apresenta maior ou menor teor de 
carbono e maior ou menor poder calorífero de acordo com 
o tempo decorrido para a sua formação. Desta forma, 
podem-se considerar as seguintes fases da formação do 
carvão mineral: 
a) Turfa, arenito, basalto, e turmalina. 
b) Turfa, linhito, hulha e antracito. 
c) Linhito, cadmo, cálcio e ferro. 
d) Manganês, carbono, diamante e cálcio. 
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48. Para render R$ 4.066,40, aplicando a juros simples             
R$ 18.400,00 durante 13 meses, a taxa anual deve ser de: 
a) 20,4%. 
b) 1,7%. 
c) 5,2%. 
d) 16,2%. 

 

49. Dos animais de uma fazenda 42% são bois, 36% são vacas, 
8% são bezerros, 2% são galinhas e os 720 restantes são 
porcos. Quantos bezerros há na fazenda? 
a) 2.520. 
b) 480. 
c) 2.160. 
d) 120. 

 

50. Qual é o número inteiro cujo quadrado do seu dobro menos 
sete vezes esse número resulta em -3? 
a) 4. 
b) 3. 
c) 1. 
d) 0. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




