
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

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 3 (três) 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 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

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

será anulada a questão; 

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

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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Um par de botas, meu filho 
 
1º Nosso pai dizia que o rádio só servia para espalhar mentiras e tentava explicar alguma coisa daquela grande 
confusão. Mamãe não gostava de ver papai falando assim. 
2º – Você vai deixar os meninos _________ confusos, Antônio. 
3º – Já é tempo de eles aprenderem alguma coisa de útil, Maria – respondia papai. – E não vai ser na escola que 
aprenderão isto. Aquela Dona Iolanda é uma panaca. 
4º – Panaca, pai? – perguntava Silvinha. 
5º – É, panaca. Panaca é pateta, boba. 
6º Mamãe balançava a cabeça, ______ desconsolada, e ia para a cozinha. Papai não tinha mesmo jeito. E nãoia 
ser depois de velho que ia tomar juízo, dizia ela para as vizinhas, quando elas vinham lhe dar constas das façanhas de 
papai. 
7º Porque agora ele inventara de fazer discursos nos comícios não só em Taguatinga, mas até em Brasília. 
Passava as noites sem dormir, escrevendo em folhas de papel frases complicadas. 
8º – O dinheiro que um homem honesto ganha hoje – dizia papai – não dá pra sustentar uma família com 
decência. 
9º E era verdade. Mamãe voltava da feira reclamando dos preços, há vários meses não comprava roupas para ela 
_________ e era uma pena ........... sempre usando um vestido remendado. 
10 O meu sapato estava furado, e papai não .................. dinheiro para colocar uma meia-sola. Tive de forrar o 
buraco com um pedaço de papelão e quando chovia meu pé ficava gelado como o de um defunto. 
11 – Mas um dia a gente ainda muda este país – dizia papai cheio de esperança. E, virando pra mim, prometia: 
12 – E neste dia, meu filho, eu juro que ................. um par de botas novas. 
 

Luiz Fernando Imediato. O outro lado do paraíso, Editora Comunicação. (adaptado) 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto, respeitando plenamente as regras de 
concordância nominal: 
a) bastante – meia – mesmo. 
b) bastantes – meio – mesma. 
c) bastante – meio – mesma. 
d) bastantes – meia – mesmo. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas, respeitando as regras 
quanto ao emprego dos pronomes: 
a) vê-la – me dava – te dou. 
b) lhe ver – me dava – te dou. 
c) vê-la – dava me – dou-te. 
d) a ver – dava pra mim – lhe dou. 
 
03 - O texto nos apresenta uma família com problemas quanto à: 
a) moradia, comida e à saúde. 
b) comida, educação e ao vestuário. 
c) transporte, saúde e ao vestuário. 
d) comida, vestuário e à saúde. 
 
04 - Analise as afirmativas referentes ao texto e assinale (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
(   ) O pai e a mãe possuem modos diferentes com relação à educação dos filhos. 
(   ) O pai, segundo o texto, estava ligado a atividades políticas. 
(   ) A mudança do país, segundo o pai deve surgir do povo. 
(   ) O pai critica a escola dos filhos por achar que a professora era babaca. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
a) V – F – F – V. 
b) F – V – F – V. 
c) F – F – V – F. 
d) V – V – V – F. 
 
05 - Não fragmento “não dá pra sustentar uma família com decência. (8º parágrafo), os termos grifados podem 
ser substituídos, sem que haja alteração de sentido por: 
a) defender – autoridade. 
b) administrar – dignidade. 
c) conservar – honradez. 
d) alimentar – decoro. 
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06 - No fragmento “meu pé ficava gelado como o de um defunto” (10º parágrafo). O elemento coesivo grifado 
introduz uma ideia de: 
a) comparação. 
b) explicação. 
c) oposição. 
d) condição. 
 
07 - Um terreno tem o formato de um trapézio e suas dimensões são representadas por 15 metros na parte 
inferior, 10 metros na parte superior e 8 metros na lateral, com essas dimensões e utilizando o terreno por 
completo, posso construir um barracão de: 
a) 100 m2 
b) 500 m2 
c) 200 m2 
d) 150 m2 
 
08 - Ao aplicarmos uma certa quantia em uma determinada instituição financeira, recebemos uma porcentagem 
do depositado como pagamento ou seja de juro. Empreguei R$ 2.000,00 numa dessas instituições por 1 ano, a 
uma taxa de 2% ao mês, o juro que receberei no final do período é: 
a) 400,00 
b) 420,00 
c) 460,00 
d) 480,00 
 
09 - Por cento é uma parte de um todo, o todo representa 100%, e qualquer parte represente menos que isso. A 
porcentagem que representa 100 de 500 é: 
a) 20% 
b) 30% 
c) 40% 
d) 10%  
 
10 - Sabendo que 1 m3 = 1000 litros. O volume em litros que se pode acomodar em uma caixa em formato de um 
paralelepípedo de 3 metros de comprimento por 200 cm de largura com 20 decímetros de profundidade é: 
a) 120 litros 
b) 12000 litros  
c) 1200 litros 
d) 6000 litros 
 
11 - A densidade demográfica de São Tomé está entre: 
a) 20 e 21 habitantes / km². 
b) 22 e 23 habitantes / km². 
c) 24 e 25 habitantes / km². 
d) 26 e 27 habitantes / km². 
 
12 - Antes de sua emancipação política, as terras onde se localiza o Município de São Tomé, pertenciam a: 
a) Araruna. 
b) Cianorte. 
c) Jussara. 
d) Tapejara. 
 
13 - Em que data foi instalado o Município de São Tomé? 
a) 25 de Julho de 1.960. 
b) 25 de Novembro de 1.960. 
c) 05 de Julho de 1.961. 
d) 05 de Novembro de 1.961. 
 
14 - Segundo os dados atualizados do IBGE, a população de nosso município é de: 
a) 5.349 habitantes. 
b) 5.394 habitantes. 
c) 5.439 habitantes. 
d) 5.934 habitantes. 
 
15 - Pode-se afirmar referente ao aneurisma de aorta abdominal e seu quadro clínico. Assinale a alternativa 
correta: 
a) 25% dos casos são sintomáticos.     c) Sempre ocorre desequilíbrios hemodinâmicos. 
b) Não são diagnosticados pela ressonância nuclear magnética. d) Baixo índice de mortalidade. 
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16 - Em relação a dissecção de aorta. Assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo: 
I - A deterioração da parede arterial é responsável pela maior parte das dissecções da aorta. 
II - A causa mais comum dessa deterioração é a hipertensão arterial. 
III - Outras causas incluem os distúrbios hereditários do tecido conjuntivo, especialmente as síndromes de 
Marfan e de Ehlers-Danlos; defeitos congênitos do coração e dos vasos sanguíneos, como a coarctação da aorta, 
persistência do canal arterial e defeitos da válvula aórtica; aterosclerose; e lesões traumáticas. 
a) somente a afirmativa I está correta. 
b) somente a afirmativa II está correta. 
c) somente a afirmativa III está correta. 
d) as três afirmativas estão corretas. 
 
17 - Pode-se incluir como doenças de notificação compulsória, exceto: 
a) rubéola. 
b) tétano. 
c) raiva humana. 
d) síndrome de Sheehan. 
 
18 - Quanto a pielonefrite é correto afirmar: 
a) Pode evoluir e existir a necessidade de realização de diálise. 
b) É uma infecção do trato urinário inferior, sem envolver o rim. 
c) Casos de pielonefrite aguda geralmente resultam em hipertensão arterial de causa renal, síndrome nefrótica e 
insuficiência renal. 
d) Causada por bactérias vindas da bexiga, que alcança a pelve renal por via descendente. 
 
19 - Pode-se relacionar referente a síndrome do Colon irritável, exceto: 
a) Algumas pessoas experimentam sensações frequentes de desconforto abdominal, cólicas, diarreia, obstipação (prisão 
de ventre) e aumento dos movimentos intestinais. 
b) Precisa estar associado à sensação de desconforto abdominal e dor que não podem ser explicadas por alterações 
estruturais ou bioquímicas. 
c) As dores geralmente aumentam com a evacuação e/ou a instalação das crises não está associada à modificação da 
frequência das evacuações;  
d) Associada à mudança no formato das fezes. 
 
20 - Relaciona-se geralmente com a amigdalite, exceto: 
a) staphilococcus. 
b) dor de garganta. 
c) febre (alta ou baixa). 
d) inapetência. 
 
21 - Assinale a alternativa incorreta referente a hipotermia: 
a) leve (35 a 33°c); sensação de frio, tremores, letargia motora, espasmos musculares. a pele fica fria, as extremidades 
do corpo apresentam tonalidade cinzenta ou levemente arroxeada (cianótica). a pessoa tem confusão mental. 
b) moderada (33 a 30°c); os tremores começam a desaparecer, a pessoa tende a ficar muito sonolenta, prostrada, quase 
inconsciente, rigidez muscular, alterações na memória e na fala, entre outros. 
c) grave (menos de 30°c); a pessoa fica imóvel e inconsciente, as pupilas se dilatam e a freqüência cardíaca diminui, se 
tornando quase imperceptível. se o paciente não for devidamente tratado, a morte é inevitáveltransmissão: ingesta de 
água ou alimentos contaminados com ovos larvados ou embrionários. 
d) a aguda é a menos perigosa, onde há uma brusca queda da temperatura corporal (em segundos ou minutos), por 
exemplo quando a pessoa cai em um lago com gelo. 
 
22 - DST popularmente conhecida como "crista de galo", está correto relacionar abaixo: 
a) Somente internamente. 
b) Corrimento característico. 
c) Câncer de colo uterino. 
d) Região oral, genital, anal. 
 
23 - Relaciona-se com a “donovanose”.  Assinale a alternativa incorreta: 
a) É causada pela calymmatobacterium granulomatis, patógeno gram - anaeróbico facultativo. 
b) Transmissão sexual com período de incubação de 8 a 30 dias, mais frequente nas regiões tropicais. Sua maior 
incidência é no sexo masculino, preferencialmente em homossexuais e indivíduos de baixas condições 
socioeconômicas. 
c) Na maioria dos casos, a lesão inicial se localiza no prepúcio, sulco balanoprepucial, vulva ou vagina.  
d) Geralmente doloroso, inicia-se por máculas que coalescem e não ulceram.  
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24 - Pode-se relacionar com a discrasia sanguínea, exceto: 
a) cardiopatias. 
b) hemofilia a. 
c) sindrome de Von Wile Brand. 
d) deficiência de vitamina k. 
 
25 - Em relação hepatopatias por intoxicação com paracetamol. Assinale a alternativa verdadeira referente as 
afirmativas abaixo: 
I - Náuseas, vômitos e dor abdominal são comuns e tendem a melhorar em algumas horas. 
II - Alguns casos podem gerar coma. 
III - Após 48 horas podem aparecer: aumento progressivo de bilirrubinas com icterícia (amarelão), aumento do 
tempo de protrombina culminando com fenômenos hemorrágicos e alterações do sensório caracterizando a 
falência hepática fulminante.  
a) somente a afirmativa I está correta. 
b) somente a afirmativa II está correta. 
c) somente a afirmativa III está correta. 
d) as três afirmativas estão corretas. 
 
26 - Em relação à síndrome de Sheehan. Assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo: 
I - As deficiências hormonais em pacientes com síndrome de Sheehan devem ser tratadas como em qualquer 
outro paciente com hipopituitarismo. 
II - Pode evoluir de maneira lenta com diagnostico muitas vezes tardio e, ainda que alguns sinais de insuficiência 
hipofisária ocorram, logo apos o parto, são pouco valorizados. 
III - Na maioria das vezes se terá história de hemorragia no período periparto, o que não ocorre na hipofisite 
linfocítica, enquanto a presença de outras doenças auto-imunes sugere o diagnóstico de hipofisite. 
a) somente a afirmativa I está correta. 
b) somente a afirmativa II está correta. 
c) somente a afirmativa III está correta. 
d) as três afirmativas estão corretas. 
 
27 - Está correto afirmar sobre a síndrome do Triplo X: 
a) Síndrome do Poli x. 
b) Síndrome de Higashi. 
c) As crianças que possuem essa doença não apresentam sinais ou sintomas logo após o nascimento. 
d) Ocorre em ambos os sexos, os quais são fenotipicamente normais. 
 
28 - O novo relatório da Associação Americana de Diabetes (ADA) recomenda que o Diabetes Mellitus seja 
classificado em quatro categorias. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Diabetes Mellitus tipo 1. 
b) Diabetes Mellitus tipo 2. 
c) Diabetes Mellitus Infantil (DMI). 
d) Outros tipos específicos de Diabetes Mellitus. 
 
29 - Existem oito subclassificações para "outros tipos específicos de Diabetes Mellitus", dentre elas pode-se 
incluir, exceto: 
a) Induzido por drogas ou agentes químicos. 
b) Infecções. 
c) Formas incomuns de diabetes imuno-medidas. 
d) Outras síndromes genéticas desassociadas ao diabetes. 
 
30 - Em relação à CIA (Comunicação Inter Atrial). Assinale a alternativa verdadeira referente às afirmativas 
abaixo: 
I - Pelo fato das pressões nos átrios serem baixas (átrio esquerdo = 8 mmhg; átrio direito = 5 mmhg), não há 
turbilhonamento durante a passagem do sangue. 
II - Pode ser considerada como uma cardiopatia hipofluxo devido ao aumento da quantidade de sangue que vai 
aos pulmões. 
III - Não há possibilidades de se auscultar, durante o exame físico, um sopro referente à esta. 
a) apenas a afirmativa I está incorreta. 
b) apenas a afirmativa II está incorreta. 
c) apenas a afirmativa III está incorreta. 
d) as três afirmativas estão corretas. 
 

  
 




