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LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem 

como qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma 
alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma 
das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 

rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora 

do seu início. 
 

N.º DE INSCRIÇÃO 

       

 
______________________________________________________________ 

ASSINATURA 

 

______________________________________________________________ 
NOME DO CANDIDATO (Letra de Forma) 

 

Corte na linha pontilhada- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               



 2

VALE POR DOIS? 
Fernando Sabino 

 
1° Pela manhã, a sair de casa, olha antes à janela: 
2º – Estará fazendo frio ou calor? 
3º Veste um terno de casimira, torna a tirar, põe um tropical. Já pronto para sair, conclui que está frio, devia ter ficado com 
o de casimira. Enfim... Consulta aflitivamente o céu nublado: será que vai chover? 
4º Volta para pegar o guarda-chuva – um homem prevenido vale por dois: pode ser que chova. Já no elevador, resolve 
mudar de ideia: mas também pode ser que não chova. Carregar esse trambolho! Torna a subir, larga em casa o guarda-chuva. 
5º Já na esquina, cossa a cabeça, irresoluto: de ônibus ou de táxi? Se passar um lotação jeitozo eu tomo. Eis que aparece 
um. Vem em disparada, quase o atropela, para deter-se ao sinal que lhe fez. Não, não entro: esse são dos doidos, que sai 
alucinado por aí. 
6º Deixa que outros passageiros entrem – quando afinal se decide também a entrar, é barrado pelo motorista: não tem 
mais lugar. De táxi, pois. Passa um táxi vazio, fica na dívida, não lhe faz sinal algum. Logo virá outro – pensa, irritado, e se vê 
de súbito entrando num lotação. Ainda bem não se sentara, já se arrependia: é um absurdo, são desvairados esses motoristas, 
como é que deixam gente assim tirar carteira? Assassinos – assassinos do volante. Melhor saltar aqui, logo de uma vez. Poderia 
esperar ainda dois ou três quarteirões, ficaria mais perto... Deu o sinal: salto aqui, decidiu-se. O lotação parou. 
7º – Pode tocar, foi engano – balbuciou para o motorista. 
8º  Já de pé na calçada, vacila entre as duas ruas que se oferecem: uma, mais longa, sombreada; outra, direita, castigada 
pelo sol. Não iria chover, pois: sua primeira vitória neste dia. 
9º Se for por esta rua, chego atrasado, mas por esta outra, com tanto calor... 
10º  Só então se lembra que ainda não tomou café: entra no bar da esquina e senta-se a uma das mesas: 
11º – Um cafezinho. 
12º O garçom lhe informa que não servem cafezinho nas mesas, só no balcão. Pensa em levantar-se, chega mesmo a 
empurrar a cadeira para trás, mas reage: pois então tomaria outra coisa ora essa. Como também pode simplesmente sair do bar 
sem tomar nada, não é isso mesmo? 
13º – Me traga uma média – ordena, com voz segura que a si mesmo espantou. Interiormente sorri de felicidade – mais um 
problema resolvido. 
14º – Simples ou com leite? Pergunta o garçom, antes de servir. 
15º Ele ergue os olhos aflitos para o seu algoz, e sente vontade de chorar. 
 
01 - Atente para o quinto parágrafo e assinale a alternativa que identifica corretamente os erros que apresenta: 
a) ortografia e concordância verbal. 
b) regência verbal. 
c) regência verbal e concordância verbal. 
d) ortografia e acentuação gráfica. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O tema da crônica de Fernando Sabino é a indecisão humana. 
II - Para o personagem, o garçom tornou-se algoz porque o obriga a mais uma decisão. 
III - Pelo texto concluímos que o termo tropical é impróprio para dias frios. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Somente I e II. 
b) Somente I e III. 
c) Somente II e III. 
d) Todas as afirmativas. 
 
03 - “De táxi pois.” (6º parágrafo) “Não iria chover, pois:” (8º parágrafo). O elemento coesivo pois é bastante adequado 
ao desenvolvimento do tema, porque: 
a) Apresenta uma afirmação conclusiva, em seguida a tantas dúvidas e hesitações. 
b) Introduz uma explicação para os indecisos pensamentos anteriores. 
c) Sugere uma ilusória decisão que acaba não se concretizando. 
d) Continua a indicar a mesma incerteza que caracterizou as afirmações anteriores. 
 
04 - O segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto em: 
a) para pegar o guarda-chuva = para pegá-lo. 
b) a empurrar a cadeira = a empurrá-la. 
c) veste um terno de casimira = veste-lhe. 
d) larga em casa o guarda-chuva = larga-o em casa. 
 
05 - Analise as afirmativas referentes às palavras retiradas do texto e em seguida assinale a alternativa correta: 
a) De acordo com a norma culta o plural no diminutivo de “bar” é “barezinhos”. 
b) O plural de guarda-chuva é guardas-chuvas. 
c) Os substantivos motorista e algoz quanto ao gênero são comuns de dois gêneros. 
d) A paroxítona vitória é acentuada porque termina em ditongo decrescente. 
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06 - Os elementos coesivos destacados no texto (quando, se e mas) estão associados a uma determinada interpretação. 
Assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta: 
a) conclusão – conformativa – adição. 
b) explicação – concessão – aversão. 
c) consequência – explicação – conformativa. 
d) tempo – condição – oposição. 
 
07 - O volume de um cilindro reto em que o diâmetro mede 8 cm, e cuja altura mede o triplo do raio é de: 
a) 96π cm3. 
b) 192π cm3. 
c) 384π cm3. 
d) 1536π cm3. 
 
08 - Em um grupo de 35 pessoas, sabe-se que 60% delas já viajaram para Natal-RN e que 4/5 já viajaram para Fortaleza-
CE. O número de pessoas desse grupo que já viajaram para essas duas cidades é igual a: 
a) 7. 
b) 14. 
c) 21. 
d) 28. 
 
09 - Beto comprou uma jaqueta e duas calças por R$ 228,80. Sabe-se que cada calça custou 3/5 do valor da jaqueta. Se 
Beto tivesse comprado apenas uma jaqueta e uma calça, teria pago: 
a) R$ 144,60. 
b) R$ 146,40. 
c) R$ 166,40. 
d) R$ 166,60. 
 
10 - Milton disse para Antônio: se eu lhe doasse 20% das figurinhas que possuo, ainda assim eu ficaria com o dobro do 
número de figurinhas que você teria após receber minha doação. Para que isso seja verdade, o número de figurinhas que 
Antônio possui deve ser de: 
a) no mínimo 1. 
b) no mínimo 2. 
c) no mínimo 4. 
d) no mínimo 6. 
 
11 - A libertação dos escravos antecedeu a que outro fato marcante da história do Brasil? 
a) Dia do Fico. 
b) Independência do Brasil. 
c) Proclamação da República. 
d) Retorno de Dom Pedro I para Portugal. 
 
12 - Quem foi o Primeiro Prefeito de Sertanópolis? 
a) João Ferraz. 
b) Luis Deliberador. 
c) Miguel Correa Pinto. 
d) Saturnino Borges Teixeira. 
 
13 - Somadas, estas duas Regiões Geográficas, ambas possuem mais da metade dos Estados do Brasil, estamos falando 
de: 
a) Centro-Oeste e Nordeste. 
b) Centro-Oeste e Norte. 
c) Centro-Oeste e Sudeste. 
d) Nordeste e Norte. 
 
14 - Um dos ideais de Tiradentes era a diminuição da carga tributária paga a Portugal, que já era efetuada diretamente 
nas fundições de ouro, a cobrança era feita através de um imposto que ficou conhecido à época como “derrama”. Qual 
era o percentual deste tributo? 
a) 20% (vinte por cento). 
b) 25% (vinte e cinco por cento). 
c) 30% (trinta por cento). 
d) 33% (trinta e três por cento). 
 
15 - Assinale a alternativa correta relacionado a “Gonorréia”:  
a) Penicilina benzatina 1.200.000 UI IM. 
b) Ciprofloxacino 500 MG VO. 
c) Penicilina Benzatina 2.400.000 UI IM. 
d) Penicilina Benzatina 7.200.000 UI IM. 
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16 - Pode-se relacionar referente a Hérnia de Hiato, exceto:  
a) Quando parte do esôfago se desloca para o abdomem. 
b) Hérnia de deslizamento. 
c) Refluxo gastro-esofágico. 
d) Tratamento clínico promove melhora clínica, embora não elimine a hérnia definitivamente. 

 
17 - Pode-se relacionar referente a Artrite Reumatóide, exceto:  
a) Doença inflamatória crônica de origem auto-imune. 
b) Acomete principalmente articulações sinoviais. 
c) Trata-se com penicilina benzatina. 
d) Pode acometer outros órgãos além das articulações. 

 
18 - Quando os picos de pressão e/ou a pressão média nas vias aéreas são muito elevados no recém-nascido pré-termo está 
incorreto relacionar:  
a) Aparecimento de "shunt" intrapulmonar. 
b) Não ocorrerá barotrauma. 
c) Ocorrerá hiperinsuflação alveolar, aumento do espaço-morto, diminuição da complacência pulmonar. 
d) Ocorrerá acúmulo de líquidos no pulmão e diminuição do fluxo arterial pulmonar nos capilares dos alvéolos hiperdistendidos. 
 
19 - Pode-se relacionar referente a Aplasia Medular, exceto:  
a) Doença rara e extremamente séria. 
b) Pode ser adquirida ou congênita. 
c) Ocorre mais frequentemente em adultos jovens, sem predomínio ao sexo. 
d) Resulta da capacidade aumentada da medula óssea em produzir células sanguíneas. 

 
20 - Quanto Bolo de Áscaris é incorreto afirmar:  
a) O tratamento é inicialmente cirúrgico. 
b) Caracterizada por áreas de opacificação com textura semelhante à de vidro moído ao Raio X. 
c) Situa-se, mais frequentemente, no intestino delgado, principalmente no jejuno terminal e íleo. 
d) Caracteriza-se por distensão abdominal, vômitos, massa abdominal móvel e toxemia sendo grave nas crianças em mau estado 
geral e desnutridas. 

 
21 - Quanto ao Diabetes méllitus é incorreto relacionar: 
a) Demência Senil. 
b) Cetoacidose diabética. 
c) Leucemia. 
d) Coma Diabético. 

 
22 - Sobre as Doenças Reumáticas e dores na 3ª idade pode-se relacionar, exceto:  
a) Há uma diminuição da sensibilidade à dor nesta faixa etária. 
b) Artrose e artrite. 
c) Somente tratamento clínico. 
d) Em algumas situações utiliza-se técnicas de estimulação elétrica do nervo com fins analgésicos. 
 
23 - Dentre as afirmativas abaixo para LINFOMAS do tipo HODGKIN (LH) é incorreto afirmar:  
a) Presença da clássica célula de Reed-Sternberg. 
b) Dor nos linfonodos desencadeados pela ingestão de bebidas alcóolicas.  
c) O tratamento clássico baseia-é somente na utilização do protocolo mopp (mecloretamina, vincristina, procarbazina e 
prednisona). 
d) Câncer do sistema linfático. 
 
24 - A utilização de luvas de procedimento, devem ser imediatamente trocadas quando, exceto:  
a) Entre procedimentos distintos. 
b) Entre o contato com uma zona contaminada e uma zona limpa, no mesmo doente. 
c) Sempre que no decorrer duma técnica haja ruptura das luvas com contaminação das mãos. 
d) Sempre que no decorrer duma técnica de curativo em que haja contaminação das luvas com material do ferimento em 
manipulação.  
 
25 - De acordo com os objetivos da utilização de luvas de procedimento. Assinale a alternativa verdadeira referente as 
afirmativas abaixo:  
I - Para proteção do doente → Geralmente implica o uso de luvas esterilizadas.  
II - Para proteção do pessoal → Implica o uso de luvas esterilizadas, com o objetivo de cumprir as “Precauções Básicas” 
(Norma 2/2002). 
III - Para proteção simultânea do pessoal e do doente → Pode implicar o uso de luvas esterilizadas ou não, consoante se 
trate, de uma técnica asséptica ou de uma técnica limpa. 
a) Somente a afirmativa I está incorreta.   c) Somente a afirmativa III está incorreta. 
b) Somente a afirmativa II está incorreta.   d) As três afirmativas estão incorretas. 
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26 - Referente a Fratura em idosos é incorreto afirmar:  
a) Está na dependência direta da intensidade do trauma, da resistência do osso e da maior propensão a quedas, embora possam 
ocorrer fraturas espontâneas devido a rarefação óssea. 
b) De todas as fraturas associadas a osteoporose, a fratura de extremidade de colo de fêmur é a que apresenta uma maior 
consequência na qualidade de vida do idoso. 
c) O índice médio de mortalidade de 30% nos primeiros seis meses após o trauma e perda da autonomia em 50% dos casos. 
d) A prevenção das fraturas inicia-se após o diagnóstico de osteospenia com uma alimentação saudável e reforçar a importância 
do cálcio, principalmente no sexo feminino como proteção contra futura osteoporose. 
 
27 - Condição na qual o prepúcio, uma vez retraído, não pode ser recolocado em sua posição normal, está correto 
relacionar com o diagnóstico abaixo: 
a) Fimose. 
b) Doença de Peyronie. 
c) Parafimose. 
d) Impotência. 
 
28 - Pode-se relacionar referente a Leucemia, exceto:  
a) Caracterizada pela produção excessiva de células brancas anormais, superpovoando a medula óssea. 
b) Dividida clinicamente e patologicamente nas formas aguda e crônica. 
c) Classificadas de acordo com o tipo de células anormais mais encontradas no sangue (linfóide e mielóide). 
d) Congênita. 

 
29 - Assinale a alternativa incorreta referente ao Áscaris lumbricoides:  
a) Transmissão: ingestão de água ou alimentos contaminados com ovos larvados ou embrionários. 
b) Pode causar alergias e/ou irritações. 
c) Dor abdominal, mal estar, náuseas, vômitos e diarreia. 
d) Deve-se utilizar sempre o albendazol como 1ª escolha. 

 
30 - Referente a litíase vesical é correto afirmar, exceto:  
a) Se dá diferentemente da fisiopatologia do cálculo renoureteral. 
b) A estase urinária complicada por um quadro infeccioso propicia a formação. 
c) O ultra-som é o exame mais efetivo e menos invasivo. 
d) O tratamento é geralmente a litotripsia extracorpórea (leco). 
 
 

 
 




