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Facebook 

 

1. O Facebook tem rendido muitas risadas entre ____ e minhas amigas. Temos um grupo que se 

reúne  

2. com certa frequência (da maneira antiga: ao vivo), e volta e meia surge o assunto. Claro que todas 

estão 

3. na rede social, com ________ de duas. Duas mulheres de Neanderthal, entre as quais, eu. Antes 

não 

4. estávamos no Facebook, porque não nos fazia a menor falta, mas agora não estamos porque virou 

5. questão de honra. Tem sido uma ________ resistir à ___________ de quem alega que estamos 

“fora 

6. do mundo”.  

7. A Danusa Leão afirma, em seu último livro, que é um mico a gente tornar público que não 

entende 

8. nada de rede social. É mais moderno dizer que está por dentro, mesmo que não saiba ligar um 

9. computador. Ai, Danusa, tarde demais. Já pendurei na parede meu diploma de _________. Tenho 

10. mestrado e doutorado em ________ virtual.  

 

Adaptado de Martha Medeiros, Zero Hora, 29 de Janeiro de 2012. 

 

Com base no texto acima, responda as questões de 1 a 5: 

 

01. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 1, 3 e 9. 

 

a) eu – escessão – preistórica 

b) eu – exceção – pré-histórica 

c) mim – exceção – pré-histórica  

d) mim – excessão – prehistórica  

 

02. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas linhas 5 e 10. 

 

a) diversão – insistênsia – alienassão 

b) diversão – insistência – alienação 

c) diverção – insistência – alienação  

d) diversão – insistência – halienação  

 

03. Considere as afirmações abaixo sobre o conteúdo do texto: 

 

I – O texto trata de inclusão digital. 

II – O texto destaca que é importante participar de redes sociais. 

III – A autora considera mudar sua opinião sobre fazer parte de redes sociais. 

 

Estão erradas as afirmativas:  

 

a) Todas acima 

b) Apenas a I 

c) Apenas a II 

d) Apenas a III 

 

04. Considere as afirmações abaixo sobre o conteúdo do texto: 



 

I – A substituição da expressão “volta e meia” (linha 2) pode ser substituída por “meia volta”, sem 

alterar a compreensão do texto. 

II – A expressão “um mico” (linha 7) não pode ser substituída por “uma vergonha”, sem alterar o 

sentido do texto. 

III – A autora tem mestrado e doutorado em comunicação virtual 

 

Marque a alternativa que aponta as afirmativas falsas:  

 

a) Apenas a I 

b) Apenas a II 

c) Apenas a III 

d) Todas acima 

 

05. A substituição da palavra “parede” (linha 9), por “painel” implicaria na mudança de quantas outras 

palavras para manter a correção gramatical do texto? 

 

a) uma 

b) duas 

c) três 

d) nenhuma 

 

06. Qual palavra abaixo pode trocar de gênero sem sofrer nenhuma alteração ortográfica, apenas com a 

troca do artigo que a anteceda? 

 

a) Advogado 

b) Arquiteto 

c) Professor 

d) Gerente 

 

07. No contexto das frases abaixo, qual das palavras em negrito não é um adjetivo? 

 

a) As pequenas empresas pagam menos impostos 

b) Amanhã haverá feriado municipal 

c) Hoje pela manhã corri muito 

d) Os resultados das provas serão divulgados no dia seguinte 

 

08. Em qual das palavras abaixo a letra x apresenta dois fonemas? 

 

a) Complexo 

b) Próximo 

c) Executivo 

d) Luxo 

 

09. A forma verbal “há” leva acento ortográfico porque: 

 

a) é forma verbal 

b) é uma palavra sem valor semântico 

c) a vogal “a”, neste caso, tem timbre aberto 

d) é monossílabo tônico terminado em “a” 

 



10. Indique a conjugação correta para o verbo na frase: “Quando criança, quase nunca ___ (ir – 

pretérito imperfeito do indicativo) à praia”. 

 

a) fomos 

b) íamos 

c) iríamos 

d) vamos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA 

 

11) Um tanque cúbico possui 50cm de lado.O volume desse tanque é de : 

a) 25.000cm³ 

b) 75.000cm³ 

c) 100.000cm³ 

d) 125.000cm³ 

 

12)Roberto, Cíntia e Raquel tem juntos, 38 anos.Roberto tem o dobro da idade de Raquel, e esta, 

tem seis anos a menos que Cíntia.A idade de Raquel é: 

a) 08 

b) 12 

c) 18 

d) 22 

 

13) Segundo informações da Sabesp, até 2 anos de idade, 80% do nosso corpo é formado de água; 

aos 5 anos, essa porcentagem cai para 70% até que, depois dos 60 anos, temos apenas 58% de água 

no organismo. Nessas condições, uma pessoa com mais de 60 anos tem, em relação à quantidade de 

água no organismo que possuía aos 2 anos de idade, uma redução de x% de água. O valor de x é: 

a) 23,5. 

b) 24,0. 

c) 26,0. 

d) 27,5. 

 

14) Um grupo de 10 trabalhadores descarregam 210 caixas de mercadoria em 3 horas. Quantas 

horas 25 trabalhadores precisarão para descarregar 350 caixas? 

a) 1h 

b) 1,5h 

c) 2h  

d) 2,5h 

 

http://www.matematicadidatica.com.br/RegraDeTresExerciciosComposta.aspx#anchor_ex5
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15)  Um motorista faz um percurso em três etapas. A primeira etapa faz em 1/5 do tempo total T 

utilizado. Na segunda etapa, ele leva 1/4 do tempo. Se o restante do tempo foi utilizado na etapa 

final, esse tempo em relação ao tempo T utilizado, vale quanto em porcentagem? 

a) 20% 

b) 35%          

c) 55%  

d) 75% 

 

16)  Um trem, viajando em uma velocidade constante, passa por um poste muito fino em 30 

segundos e passa completamente por um túnel de 500 m de comprimento em 1 minuto e 20 

segundos. O comprimento desse trem é aproximadamente quantos metros? 

a) 150m 

b) 300m 

c) 400m 

d) 450 

 

17)  Um objeto foi lançado obliquamente e sua trajetória descreveu uma parábola de equação y = -

3x² + 60x. É correto afirmar que o alcance desse objeto foi de quantos metros? 

a) 20m  

b) 80m 

c) 100m 

d) 150m 

 

18) O piso de uma sala tem área de 36 m². Para revestir esse piso foram usadas lajotas quadradas de 

900 cm² de área. Quantas dessas lajotas foram usadas? 

a) 120 

b) 280 

c) 300  

d) 400  
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19) Qual é a função de 1° grau que passa pelos pontos A(-2;0) e B(0;2)? 

 

a) f(x) = x² - 5 

b) y =  2x + 10 

c) y = x + 2     

d) f(x) =  
2

2 x
 

 

20)   A razão entre os números (x+3) e 7 é igual à razão entre os números (x-3) e 5. Nessas 

condições, o valor de x é: 

a) 02 

b) 07  

c) 13 

d) 18  
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Conhecimentos Específicos Clinico Geral 

 

21) Considere as assertivas abaixo sobre medidas preventivas em saúde: 

I – Prevenção primária atua na fase pré-patogênica da história natural da doença, ou seja, antes do 

agente causador interagir com o indivíduo suscetível. 

II – Prevenção secundária atua na fase patogênica da história natural da doença, ou seja, no 

momento em que já houve a interação agente – indivíduo. 

III – Prevenção terciária também atua na fase patogênica da história natural da doença, porém em 

um momento em que as interações agente-indivíduo já resultaram em algum dano para o 

organismo. 

Estão corretas: 

e) Apenas a I 

f) Apenas a II 

g) I e II 

h) Todas as acima 

 

 

22) Marque a alternativa correta em relação aos principais indicadores epidemiológicos: 

 

e) Morbidade e mortalidade são os principais indicadores epidemiológicos utilizados para abordar 

o estado de saúde das comunidades. 

f) Entende-se como mortalidade o quociente entre a frequência de nascidos vivos (numerador) e o 

número de óbitos de um determinado período de tempo (denominador). 

g) O coeficiente de mortalidade por causas específicas pode ser calculado pelo quociente entre 

número de óbitos gerais (numerador) e o total do número de óbitos ocorridos por determinada 

causa (denominador). 

h) O índice de Swaroop e Umeruma indica a proporção de óbitos em pessoas com menos de 50 

anos no conjunto de todos os óbitos, sendo este um bom indicador das condições de vida de 

uma comunidade. 

 

 

23) Considere as assertivas abaixo sobre Vigilância Epidemiológica: 

I – É um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva 

II – A finalidade da vigilância epidemiológica é recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos 

III – Não cabe à vigilância epidemiológica fornecer orientação técnica sobre a execução de ações 

de controle de doenças e agravos 

Estão corretas: 

 

a) Apenas a I 

b) I e II 

c) I e III 

d) Todas as acima 

 

 

24) Das doenças abaixo listadas, qual não é passível de notificação compulsória? 

 

e) Botulismo 

f) Cólera 



g) Tétano 

h) Pneumonia pneumocócica 

 

 

25) Assinale a assertiva incorreta sobre o modelo de Declaração de Óbito no Brasil: 

 

e) O atestado de óbito é uma das partes da declaração de óbito. 

f) A causa básica de morte corresponde à doença ou lesão que iniciou a sucessão de eventos que 

levou o indivíduo à morte 

g) A declaração de óbito tem como objetivo ser uma prova incontestável de morte natural ou 

violenta de um indivíduo 

h) O Código de Ética Médica não prevê como dever do médico atestar o óbito de paciente ao qual 

prestou assistência. 

 

 

26) Considere as assertivas abaixo sobre acidente vascular cerebral: 

I – É considerado uma das principais causas de mortalidade do mundo 

II – O acidente vascular cerebral isquêmico ocorre quando existe um aumento do fluxo cerebral em 

determinada área, ocasionando perda de função e morte celular. 

III – Defícit neurológico de instalação súbita e focal é uma das apresentações clínicas comuns. 

São corretas: 

 

e) Apenas a I 

f) Apenas a II 

g) I e III 

h) Todas as acima 

 

 

27) A doença de Parkinson foi descrita pelo médico inglês James Parkinson em 1817. Assinale a 

alternativa correta em relação a esta doença: 

 

a) É uma doença grave, com queda do sensório de instalação súbita 

b) Raramente se inicia antes dos 30 anos de idade 

c) Acinesia e rigidez muscular não fazem parte do quadro clínico 

d) O tratamento de escolha é feito com inibidores seletivos da receptação da serotonia 

 

 

28) A pneumonia é uma infecção das vias aéreas inferiores, sendo a quinta causa de morte entre 

adultos no Brasil. Considere as assertivas abaixo sobre esta doença: 

 

I – O pneumococo é o germe mais frequentemente isolado em culturas do escarro 

II – Os germes atípicos podem causar pneumonia em todas as idades e em todas as comorbidades 

III – A pneumonia deve ser suspeitada sempre que um paciente chega à consulta com tosse, febre, 

expectoração e dispneia. 

 

Estão corretas as alternativas: 

 

a) Apenas a I 

b) I e II 

c) I e III 

d) Todas as acima 



29) Assinale a alternativa incorreta sobre meningites: 

a) Tem como definição doença inflamatória das leptomeninges 

b) Os principais agentes das meningites são as bactérias e os vírus 

c) A meningite piogênica é causada por vírus que provocam uma resposta de polimorfonucleares 

no líquor 

d) Infecção do trato respiratório superior, otite aguda ou pneumonia comumente antecedem as 

meningites. 

 

 

30) Considere as assertivas abaixo sobre a dengue: 

 

I – O vírus da dengue é um flavivírus, com mais de 20 subtipos, sendo o tipo 4 o mais comum no 

Brasil 

II – A imunidade para o mesmo sorotipo é permanente e a imunidade cruzada (outros subtipos) é 

temporária. 

III – A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti 

IV – A apresentação clínica clássica é febre alta, cefaleia, dor retro-ocular e mialgias intensas 

 

Estão corretas as alternativas: 

 

a) I, II e III 

b) I, III e IV 

c) II, III e IV 

d) Todas as acima 

 

 

31) Dentre as patologias dermatológicas abaixo, a mais comumente encontrada em pacientes HIV 

positivos é: 

 

 

a) Penfigóide gestacional 

b) Linha nigra abdominal 

c) Acromia melanocitopênica 

d) Dermatite seborreica 

 

 

32) As alternativas abaixo são relacionadas às endocardites. Assinale a alterativa incorreta sobre esta 

patolologia: 

 

a) A endocardite infecciosa aguda toxêmica é uma complicação exclusiva do staphylococcus 

aureus 

b) Endocardite é uma infecção da superfície endotelial cardíaca 

c) As estruturas cardíacas mais comumente afetadas são as válvulas. 

d) Fungos, bactérias e micoplasma podem ser agentes etiológicos. 

 

 

 

 

 

 



33) Dentre os achados relacionados abaixo das ecografias da tireóide, qual delas apresenta maior 

indicação à punção aspirativa diagnóstica, por maior suspeita de malignidade? 

 

a) Múltiplas lesões nodulares isoecogênicas  

b) Nódulo solitário com microcalcificações 

c) Nódulos com superfície calcificada do tipo “casca de ovo” 

d) Nódulos com contornos bem definidos apresentando finos halos completos 

 

 

34) Considere as assertivas abaixo: 

I – Peritonite bacteriana espontânea constitui infecção bacteriana de líquido ascítico previamente 

estéril 

II – Cerca de 60% das causas etiológicas das peritonites bacterianas espontâneas são as bactérias 

aeróbicas Gram-negativas (E.coli e K pneumoniae) 

III – O achado clínico costuma ser bem específico, sendo incomum febre e dor abdominal. 

Estão corretas: 

 

a) Apenas a I 

b) Apenas a II 

c) I e II 

d) I e III 

 

 

35) A hemorragia digestiva baixa é definida como sangramento intraluminal distal ao duodeno. Esse 

sangramento pode se manifestar de várias formas, EXCETO: 

 

a) Acolia 

b) Melena 

c) Enterorragia 

d) Fezes escuras 

 

 

36)  A Lei 8080/90 dispõe em seu Art. 7° sobre os princípios e diretrizes do SUS e sobre o principio 

da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, podemos 

afirmar que: 

Assinale a alternativa totalmente correta: 

a) todos têm direito a atenção básica de saúde. 

b) somente se exclui desse direito quando se trata de Alta complexidade. 

c) todos têm direito aos níveis: preventivos e curativos; individuais e coletivos; de baixa, media e 

alta complexidade. 

d)  todos têm direito aos serviços oferecidos no município em que reside o cidadão. 

 

37) Ainda sobre o Art. 7°, IX, letra b, que trata da descentralização político-administrativa, com 

direção única em cada esfera de governo. Trata, portanto,  da “regionalização e hierarquização da 

rede de serviços de saúde” e, é a regionalização uma diretriz do SUS que  deve orientar a 

descentralização das ações e serviços de saúde. É correto afirmar que os principais instrumentos de 

planejamento para a regionalização são: 



a)O Plano Diretor de Regionalização, o Plano Diretor de Investimento e a Programação Pactuada e 

Integrada da Atenção à Saúde. 

b) Relatório de Pactuação e o Orçamento Participativo. 

c) Conferência Regional da Saúde e Ouvidoria do SUS 

d) Agenda Permanete do Gestor Regional e a Programação Pactuada e Integrada. 

 

38) O Sistema Único de Saúde (SUS) implantado pela Constituição de 1988, permite a participação 

popular na gestão da saúde, nas diferentes instâncias decisórias. Essa participação foi regrada pela 

Lei n. 8.142/90 que confere aos Conselhos de Saúde as atribuições de atuar na co–gestão do SUS, 

nas três esferas de poder, interferindo na formulação de estratégias e no controle da execução das 

políticas de saúde. Contudo, no exercício de suas funções, demanda dos cidadãos, das comunidades 

e das organizações envolvidas crescente capacidade para atuar: 

Analise o enunciado acima e assinale a alternativa correta: 

a) é uma estratégia para levar a comunidade a aprovar aquilo que os profissionais da saúde querem. 

b) só pode ser legitimado quando há participação do cidadão com nível educacional superior, por 

possuírem maior discernimento nas decisões. 

c) se refere ao produto de um exercício independente da compreensão da realidade local e do 

reconhecimento das informações disponíveis.  

d) representa uma instância para os cidadãos reconhecerem a própria realidade, refletirem 

coletivamente  buscando alternativas de melhoria na saúde e também fiscalizarem o a gestão do 

FMS – Fundo Municipal de Saúde. 

 

 

39) O arcabouço jurídico institucional do SUS é descrito no capítulo sobre a seguridade social da 

Constituição Federal de 1988, nas leis 8080 e 8142. Estas leis tratam da: 

a) Organização dos serviços, da participação comunitária e financiamento do sistema. 

b) Irredutibilidade do valor dos benefícios. 

c) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 

d)  Garantia de assistência médica a todos os contribuintes. 

 

 

40) Da Política Nacional de Saúde, construiu-se um processo sobre Políticas Integrativas e 

Complementares no SUS, construção que teve inicio a partir do atendimento  das diretrizes e 

recomendações de várias Conferências Nacionais, resultando em 2003,  a criação de um grupo gestor, 

responsável pela ordenação dos trabalhos e formulação da uma Política Nacional de Medicina Natural 

e Práticas Complementares  no SUS. Quando esta Política trata do Diagnóstico Situacional é incorreto 

afirmar:  

 

a) Que dos 5.560 questionários enviados, apenas 232 apresentaram resultados positivos nos 26 Estados 

e das práticas complementares destaca-se o Reiki e Lian Gong 

 

b) Observou-se, ainda, que as ações, preferencialmente, estão inseridas na Atenção Básica – Saúde da 

Família em todas as práticas contempladas.  

 



c) 9,6% dos municípios fornecem medicamentos homeopático via farmácia pública de manipulação. 

 

d) Quanto à capacitação dos profissionais, as atividades são desenvolvidas principalmente nos serviços 

em centros formadores particulares e especializados. 

 

 

 




