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CCAARRGGOO::  MMÉÉDDIICCOO  CCLLÍÍNNIICCOO  GGEERRAALL  

  
Texto I para responder às questões de 01 a 06. 
 

Aquilo por que vivi 
 

Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida: o anseio de amor, a busca do 
conhecimento e a dolorosa piedade pelo sofrimento da humanidade. Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me 
para aqui e acolá, em curso instável, por sobre profundo oceano de angústia, chegando às raias do desespero. 

Busquei, primeiro, o amor, porque ele produz êxtase – um êxtase tão grande que, não raro, eu sacrificava todo o 
resto da minha vida por umas poucas horas dessa alegria. Ambicionava-o, ainda, porque o amor nos liberta da solidão – 
essa solidão terrível através da qual a nossa trêmula percepção observa, além dos limites do mundo, esse abismo frio e 
exânime. (...) 

Com paixão igual, busquei o conhecimento. Eu queria compreender o coração dos homens. Gostaria de saber por 
que cintilam as estrelas. E procurei apreender a força pitagórica pela qual o número permanece acima do fluxo dos 
acontecimentos. Um pouco disto, mas não muito, eu o consegui. 

Amor e conhecimento, até ao ponto em que são possíveis, conduzem para o alto, rumo ao céu. Mas a piedade 
sempre me trazia de volta a terra. Ecos de gritos de dor ecoavam em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas 
por opressores, velhos desvalidos a constituir um fardo para seus filhos, e todo o mundo de solidão, pobreza e 
sofrimentos, convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana. Anseio por aliviar o mal, mas não posso, e 
também sofro. 

Eis o que tem sido a minha vida. Tenho-a considerado digna de ser vivida e, de bom grado, tornaria a vivê-la, se me 
fosse dada tal oportunidade. 

(Bertrand Russel. Autobiografia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.) 

 
01  
O termo “aquilo”, presente no título do texto, refere-se 
A) às memórias de infância do autor. 
B) às três paixões presentes na vida do autor. 
C) aos momentos de adversidades vividas pelo autor. 
D) ao projeto de vida de constituir filhos e se ver livre da solidão.  
E) aos sacrifícios vividos pelo autor diante das paixões da sua vida.  

 
02  
No trecho “Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes,...” (1º§), o termo em destaque estabelece uma relação 
de   
A) oposição.  B) digressão.  C) conclusão.  D) persuasão.  E) progressão. 

 
03 
De acordo com o conteúdo exposto, é correto afirmar que o assunto principal do texto é o(a) 
A) preconceito presente na sociedade. 
B) questão ligada à existência humana. 
C) dificuldade e a inutilidade da busca pelo conhecimento. 
D) fato que mostra a busca frustrada do autor pelo conhecimento.  
E) vivência do homem no contexto sociocultural em que está inserido. 

 
04 
Na construção do texto, o autor utiliza o uso de imagens metafóricas que expressam sua busca. Tal afirmação pode 
ser confirmada no fragmento: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) 
B) “... conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) 
C) “... a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) 
D) “... o amor nos liberta da solidão – essa solidão terrível...” (2º§) 
E) “... como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,...” (1º§) 
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05  
A expressão “ambicionava-o, ainda,” (2º§) contribui para a coesão e coerência do texto, indicando 

A) condição na busca incessante pelo amor.  

B) ideia temporal da busca pelo amor no futuro. 

C) continuidade, introduzindo a razão da busca pelo amor.  

D) caráter hipotético na busca pelo amor em oposição à solidão. 

E) morosidade no processo da busca pelo amor descrita no texto.  

 

06  
No último parágrafo, o autor encerra o texto com um(a) 

A) conclusão sobre a sua própria existência. 

B) apresentação do tema desenvolvido desde sua introdução. 

C) novo ponto de vista que se contrapõe àquele apresentado inicialmente.  

D) consideração que expõe o sofrimento do autor por não poder reviver o passado. 

E) ponto de vista pessimista sobre valores humanos, considerando a hipótese apresentada. 

 
Texto II para responder às questões 07 e 08. 

 

Minha condição humana me fascina. Conheço o limite de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas 

às vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque 

o sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mas ainda para outros que, por acaso, descobri terem 

emoções semelhantes às minhas. 

E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida — corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos e 

dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro de receber. Mas depois experimento o sentimento 

satisfeito de minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens 

se diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica a não ser pela violência. Sonho ser acessível e desejável 

para todos uma vida simples e natural, de corpo e de espírito. 

[...] foram ideais que suscitaram meus esforços e me permitiram viver. Chamam-se o bem, a beleza, a verdade. Se 

não me identifico com outras sensibilidades semelhantes à minha e se não me obstino incansavelmente em perseguir 

este ideal eternamente inacessível na arte e na ciência, a vida perde todo o sentido para mim. Ora, a humanidade se 

apaixona por finalidades irrisórias que têm por nome a riqueza, a glória, o luxo. Desde moço já as desprezava. 
(Albert Einstein. Como vejo o mundo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.) 

 

07  
Logo após a afirmação de que sua condição humana lhe fascina, o autor passa a  

A) justificar tal afirmativa. 

B) contrapor tal afirmativa. 

C) colocar em dúvida tal afirmativa.  

D) refletir sobre a existência humana de modo geral. 

E) descrever experiências pessoais sobre a sua existência. 

 

08  
Em “E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida — corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos 

e dos mortos.” (2º§), considerando o uso da expressão em destaque, é correto afirmar que  
A) mostra o caráter objetivo da ação verbal descrita no trecho. 

B) introduz uma ideia de que a vida deve ser vivida sem limites, inconsequentemente.  

C) o sentimento descrito pelo autor tem sua recorrência potencializada através do exagero. 

D) o autor universaliza o sentimento descrito atribuindo-o tanto aos vivos quanto aos mortos.  

E) a repetição do sentimento descrito pelo autor lhe ocasiona enfado, caracterizando um viver estafante. 
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Texto III para responder às questões de 09 a 15. 
 

Um dos maiores físicos do século XX, Albert Einstein, comparou o trabalho de um cientista ao trabalho de um 
detetive. 

“Em quase todo romance policial, desde as admiráveis estórias de Conan Doyle, chega um momento em que o 
investigador já coletou todos os fatos de que necessita para solucionar pelo menos uma das etapas de seu problema. 
Esses fatos parecem frequentemente estranhos e incoerentes, inteiramente sem relação entre si. Contudo, o grande 
detetive percebe não serem necessárias mais investigações no momento e que somente o raciocínio o levará a 
correlacionar os fatos coletados. Então, ele toca o seu violino ou descansa na sua poltrona deliciando-se com seu 
cachimbo quando, de repente, lhe ocorre a solução. E não somente tem uma explicação para os indícios de que 
dispunha, mas também sabe que outros acontecimentos devem ter ocorrido. Sabendo agora exatamente onde buscar o 
que deseja, poderá, se quiser, coletar mais dados para confirmação de sua teoria.   

O cientista, lendo o livro da natureza, se nos permitem repetir esse lugar-comum, deve obter a solução por si, 
porque ele não pode, como fazem os leitores impacientes de outras estórias, ir logo ao final do livro. Em nosso caso, o 
leitor é também o investigador, procurando explicar, pelo menos em parte, as relações entre os acontecimentos em sua 
forma mais completa. Para obter uma solução, mesmo parcial, o cientista tem que coletar os fatos desordenados 
disponíveis e, por meio do seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” 

(Albert Einstein & I. Infeld: The Evolution of Phsysics. Nova York: Simon and Schuster, 1952. Adaptado.) 

 

09 
A analogia presente no texto III entre o trabalho do cientista e o do detetive possui como argumento o(a) 
A) contribuição de um para com o outro. 
B) processo pelo qual se dá a construção do conhecimento. 
C) alto nível de produtividade a partir do esforço empregado.  
D) importância que lhes é atribuída na construção do conhecimento. 
E) instrumento pelo qual ocorrem a investigação e o levantamento de dados. 
 

10  
A reescrita do trecho “comparou o trabalho de um cientista ao trabalho de um detetive.” mantém a norma padrão e a 
coerência, de acordo com o sentido original do texto, em 
A) comparou o trabalho do cientista e do detetive.  
B) comparou o trabalho de um detetive ao cientista. 
C) comparou ao trabalho de um cientista o de um detetive. 
D) comparou ao trabalho de um cientista ao trabalho de um detetive. 
E) comparou o trabalho de um cientista para com o trabalho de um detetive. 
 

11 
Em “Contudo, o grande detetive percebe não serem necessárias mais investigações” (2º§), o termo sublinhado 
estabelece entre o período anterior e o que introduz, uma relação de 
A) oposição.  B) finalidade.  C) acréscimo.  D) generalização. E) proporcionalidade. 
 

12 
Dentre os elementos destacados, assinale o que apresenta uma função sintática diferente dos demais. 
A) “... seu violino ou descansa na sua poltrona...” (2º§) 
B) “... quando, de repente, lhe ocorre a solução.” (2º§)   
C) “... se nos permitem repetir esse lugar-comum,...” (3º§) 
D) “... deve obter a solução por si, porque ele não pode,...” (3º§) 
E) “... seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” (3º§) 
 

13  
No último parágrafo do texto, o trecho “... como fazem os leitores impacientes...” (3º§) indica  
A) uma ampliação do sentido do termo cientista.  
B) um argumento desfavorável à leitura diversificada. 
C) em relação ao cientista, uma comparação com um tipo de leitor. 
D) uma explicação referente ao livro da natureza lido pelo cientista. 
E) um pressuposto para o entendimento de que a leitura é destinada a um grupo específico.  
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14  
Ao relatar o trabalho do detetive, o autor diz, em determinado momento que não há mais o que fazer a não ser tocar o 
seu violino ou descansar na sua poltrona deliciando-se com seu cachimbo. Tais atitudes denotam, principalmente, o(a) 
A) prazer pelo contato com outras áreas do conhecimento, além da ciência. 
B) necessária pausa para que o raciocínio possa se organizar e o trabalho ser concluído. 
C) necessidade de que haja intervalos de descanso associados à música durante a atividade investigativa. 
D) importância do domínio de diversas áreas do conhecimento para que o trabalho em foco possa ter sucesso. 
E) caráter lúdico e extravagante do trabalho investigativo em detrimento da busca exaustiva pela solução do problema.   

 
15  
A expressão “Em nosso caso” (3º§) atua como elemento de coesão textual e faz referência a um grupo em que o autor 
se inclui, a saber:  
A) Detetives.        D) Detetives e cientistas.   
B) Cientistas.               E) Público-alvo do texto em questão. 
C) Leitores impacientes. 
 

IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  
16 
Henrique utiliza a ferramenta Microsoft Word 2007 (configuração padrão) para realizar a digitação do relatório de 
estágio da conclusão do seu curso técnico. Para dar maior destaque a um trecho do trabalho, adicionou uma caixa de 
texto. O procedimento para realizar tal operação é na guia 
A) Início, no grupo Texto, clicar em Caixa de Texto. 
B) Inserir, no grupo Texto, clicar em Caixa de Texto. 
C) Início, no grupo Formatação, clicar em Caixa de Texto. 
D) Inserir, no grupo Formatação, clicar em Caixa de Texto. 
E) Layout da Página, no grupo Organizar Página, clicar em Inserir Caixa de Texto. 
 

17 
Na ferramenta Microsoft Word 2007, o comando para acionar a caixa de “Bordas e Sombreamento”, para que seja 
possível adicionar bordas em uma página, é na guia 
A) Início, no grupo Opções, clicar em Adicionar Margens de Página. 
B) Inserir, no grupo Páginas, clicar em Adicionar Margens de Página. 
C) Início, no grupo Formatação, clicar em Adicionar Margens de Página. 
D) Layout de Página, no grupo Configurar Página, clicar em Bordas de Página. 
E) Layout de Página, no grupo Plano de Fundo de Página, clicar em Bordas de Página. 
 

18 
Utilizando-se a ferramenta Microsoft Excel 2003 (configuração padrão), o procedimento para classificar de forma 
decrescente uma coluna com dados alfanuméricos em uma planilha é na guia 
A) Início, no grupo Editar, clicar em Classificar e Filtrar e, em seguida, clicar em Classificar de Z a A. 
B) Início, no grupo Editar, clicar em Classificar e Filtrar e, em seguida, clicar em Classificar de A a Z. 
C) Layout da Página, no grupo Classificação, clicar em Ordenar e, em seguida, clicar Decrescentemente. 
D) Inserir, no grupo Ordenação, clicar em Classificar e, em seguida, clicar em Classificar Crescentemente. 
E) Inserir, no grupo Ordenação, clicar em Classificar e, em seguida, clicar em Classificar Decrescentemente. 
 

19 
Considere as afirmativas sobre as teclas de atalho do aplicativo Internet Explorer 8 (configuração padrão – idioma 
Português Brasil). 
I. Para abrir um novo site ou página devem ser pressionadas as teclas Ctrl + O.  
II. Para abrir uma nova janela devem ser pressionadas as teclas Ctrl + J.  
III. Para salvar a página atual devem ser pressionadas as teclas Ctrl + K.  
IV. Para abrir os favoritos devem ser pressionadas as teclas Ctrl + I.  
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) I e III.  C) I e IV.  D) II e III.  E) II e IV. 
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20 
Analise a planilha produzida com a ferramenta Microsoft Excel 2007 (configuração padrão). 
 

 
 

Selecionando os dados apresentados na planilha, o procedimento para excluir os valores duplicados é selecionar a aba 
A) Revisão e, no grupo Ferramentas, selecionar a opção Validação de Dados. 
B) Revisão e, no grupo Dados Externos, selecionar a opção Remover Entradas. 
C) Dados e, no grupo Ferramentas de Dados, selecionar a opção Validação de Dados. 
D) Dados e, no grupo Ferramentas de Dados, selecionar a opção Remover Duplicatas. 
E) Inserir e, no grupo Configurações, selecionar a opção Remover Entradas Duplicadas. 

 

HHIISSTTÓÓRRIIAA  EE  GGEEOOGGRRAAFFIIAA  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  RROONNDDÔÔNNIIAA  
 

21 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do estado de Rondônia, analise as afirmativas.   
I. Em sua gênese, o território foi conhecido como Guaporé. 
II. Sua economia se destaca como a segunda maior da região Norte, ficando atrás apenas do Pará. 
III. Oficialmente constituído há pouco mais de 30 anos, está situado na Amazônia Ocidental, onde faz divisa com os 

estados do Amazonas (ao norte), Mato Grosso (a leste e ao sul), Acre (a noroeste) e com a República da Bolívia (a 
oeste e ao sul). 

IV. No aspecto econômico, Rondônia possui um dos cinco maiores rebanhos de gado bovino, com grandes frigoríficos 
de porte mundial, sendo um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina industrializada. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e IV.  B) II e III.  C) III e IV.  D) I, II e IV.  E) I, III e IV. 

 
22 
A energia elétrica é fundamental para o crescimento do país. Por outro lado, em especial na região Amazônica, 
aumentam-se as exigências ambientais para qualquer tipo de infraestrutura, inclusive as barragens. A construção das 
usinas hidrelétricas do rio Madeira, no estado de Rondônia, traz à tona questões relativas à proteção do ecossistema, 
ao direito das populações afetadas, às alterações nos parâmetros hidrológicos e outras consequências que atestam a 
vulnerabilidade ambiental, social e econômica da região onde esses empreendimentos estão sendo implantados. 
Sobre essas grandes obras do PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento), analise as afirmativas.  
I. A princípio as usinas hidrelétricas se concentravam no sul e sudeste do Brasil. A crescente demanda relacionada ao 

desenvolvimento das atividades produtivas, o aumento da população e os novos patamares de consumo fazem com 
que outras áreas mais distantes até então deixadas a segundo plano, sejam consideradas como opção de geração de 
energia. Entre essas áreas está a Amazônia Brasileira.                                                                                          

II. As maiores críticas à implantação das usinas apontaram para a necessidade de estudos ambientais mais efetivos 
sobre o conjunto dos impactos e sua extensão em todo o território da bacia hidrográfica diretamente afetada. 

III. Um problema apontado por cientistas da área de saúde é a incidência de malária. Segundo estudos realizados pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a construção de UHE’s na região Amazônica geralmente causou aumento de casos 
da doença, sugerindo que as condições atuais de saneamento e os serviços públicos de saúde oferecidos à 
população sofram uma profunda reestruturação tanto física quanto humana. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) II, apenas.  C) III, apenas.  D) I e III, apenas. E) II e III, apenas. 
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23 
No ano de 1959, o Presidente Juscelino Kubitscheck iniciou a BR-29 (Brasília/Acre), atual BR-364, que integrava a região 
Norte com as demais regiões do país. No ano de 1964, ocorreu, através do IBRA (Instituto Brasileiro de Reforma Agrária) 
e INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), a distribuição de terras da União aos colonos, dispostos 
a adquirí-las ao fixarem na região. Este fator atraiu migrantes de todos os quadrantes do país. De acordo com o trecho 
citado anteriormente, o município de Vilhena ficou conhecido no contexto histórico como                                                                                               
A) Amazônia Viva.       D) Integração Norte Brasil.   
B) Rondon Avante.       E) Portal da Amazônia Ocidental. 
C) Amazônia Áurea. 
 

24 
A rede hidrográfica de Rondônia é representada pelo rio Madeira – o maior afluente do rio Amazonas e um dos 
maiores rios do mundo – e seus afluentes. Tem vazão média de 23.000 m3/s, com seus 1.700 km de extensão em 
território brasileiro. O rio Madeira é formado por três rios importantes. Assinale-os.  
A) Abunã, Purus e Juruá.      D) Guaporé, Mamoré e Beni. 
B) Mamoré, Abunã e Beni.      E) Jamari, Aripuanã e Tapajós.  
C) Guaporé, Araguaia e Beni. 

 
25 
Sobre os aspectos demográficos do estado de Rondônia, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Possui a quarta maior população da região Norte.  
(     ) Sua densidade demográfica é de, aproximadamente, 6,5 hab/km². 
(     ) A construção da rodovia de interligação (Brasília/Acre, BR-364) pelo Presidente Juscelino Kubitscheck contribuiu 

para um grande fluxo migratório.  
A sequência está correta em  
A) V, F, F  B) V, V, V  C) F, F, V  D) F, V, V  E) V, F, V  

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS 
 

26 
O Diabetes mellitus é a principal causa de cegueira entre os 20 e 74 anos de idade nos EUA. A cegueira representa, 
principalmente, o resultado da retinopatia diabética progressiva e o edema macular clinicamente significativo. São 
fatores de risco para o desenvolvimento de retinopatia diabética, EXCETO: 
A) HAS.   B) Idade.   C) Gravidez.  D) DM tipo I.  E) Dislipidemia. 
 

27 
“Paciente, sexo masculino, 37 anos, iniciou há 5 dias quadro de dor torácica ventilatório-dependente em terço inferior 
do hemitórax associado à dispneia em repouso, sem sibilos. Além disso, tosse com expectoração purulenta, há 
episódio de hemoptise, febre (38,5°C) e sudorese. É etilista e tabagista há 20 anos. Na radiografia de tórax, notou-se 
uma opacidade do tipo derrame pleural. Realizou-se, então, toracocentese e o líquido pleural foi enviado para 
análise.” Com base no caso apresentado, qual das características NÃO é esperada no líquido pleural? 
A) Aumento do pH.       D) Aumento da celularidade. 
B) Diminuição da glicose.      E) Relação das proteínas do líquido pleural/soro > 0,5. 
C) Presença de bactérias.                                                                                        
 

28 
“Paciente, sexo masculino, 60 anos, há um ano relata quadro de dispneia (principalmente para subir um lance de 
escadas), associada à tosse com expectoração mucoide e sibilos. Relata que há 4 dias iniciou quadro de dispneia ao 
repouso, tosse com expectoração purulenta, sibilos e um episódio de hemoptise. Tabagista há 30 anos. No hospital 
realizou-se prova de função pulmonar, cujo laudo foi: distúrbio pulmonar obstrutivo leve com prova broncodilatadora 
negativa.” São fatores determinantes na gravidade da doença em questão, EXCETO: 
A) IMC.         D) Baqueteamento digital. 
B) VEF1.        E) Número de exacerbações. 
C) SpO2. 
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29 
A anemia ferropriva refere-se a um distúrbio caracterizado por anemia e evidências claras de carência de ferro. Na 
avaliação da anemia ferropriva, deve-se considerar os seguintes diagnósticos diferenciais, EXCETO:  
A) Na talassemia, a capacidade total de ligação do ferro geralmente está diminuída. 
B) Nas síndrome mielodisplásica, os valores de ferro revelam reservas normais e suprimento adequado para a medula 

óssea. 
C) A anemia de inflamação crônica com suprimento inadequado de ferro para a medula eritroide, geralmente é 

normocítica e normocrônica. 
D) A talassemia, um distúrbio hereditário na síntese das cadeias de globina, se diferencia da anemia ferropriva por 

apresentar valores normais ou elevados dos níveis séricos de ferro e saturação da transferrina.                                                                              
E) Na anemia de inflamação crônica, o nível de ferro sérico geralmente está diminuído, o de ferritina apresenta-se 

normal ou elevado, e a porcentagem de saturação da transferrina e a capacidade total de ligação do ferro 
encontram-se tipicamente abaixo do normal. 

 

30 
“Paciente, sexo masculino, 70 anos, caucasiano, recorreu ao médico assistente devido ao cansaço e à perda de 
memória. Fazia uso regular de levotiroxina, negando tabagismo e etilismo. Ao exame apresentava-se com icterícia 
+/++++, tireoide palpável, sem nódulos, com características normais. Sem alterações na auscultação pulmonar e 
cardíaca. O abdômen apresentava timpanismo generalizado à percussão, sem evidência de massas palpáveis. Não 
foram identificadas adenomegalias cervicais, axilares ou inguinais de significado clínico, assim como lesões cutâneas 
ou alterações dos fâneras. A avaliação laboratorial revelou: Hb: 6g/dl; VCM: 120; Leuc: 1.320; Seg: 800; Plt: 27.000; 
Reticulócitos normal; TSH: 2,5 (normal 1 a 5).” 
Qual a causa mais provável da anemia desse paciente? 
A) Hemólise.        D) Deficiência de ácido fólico. 
B) Hipotireoidismo.       E) Deficiência de vitamina B12. 
C) Doença hepática. 
 

31 
“R.A., 50 anos, branca, há cerca de 3 meses iniciou quadro de dor em MID, de rápida instalação, acompanhado de 
edema, rubor e calor local. Procurou atendimento em hospital de emergência, sendo diagnosticada TVP, iniciada 
anticoagulação e teve alta hospitalar com warfarin. Ao fim deste período, a paciente continuou apresentando astenia 
e adinamia, sendo encaminhada para pesquisa de anemia. Dados do exame clínico: paciente com história pregressa 
de litíase biliar, HAS (em uso de IECA) e depressão (em uso de nortriptilina). Relata perda de peso de 13 kg em 5 
meses, menopausa aos 45 anos. Pai falecido com DM de causa indefinida, mãe com flebite, irmã falecida com ICC, 
história familiar negativa para neoplasias. Ex-etilista (parou há cerca de 20 anos), ex-tabagista (parou há cerca de 20 
anos). Ao exame: hipocorada +++/+4, anictérica. Abdome doloroso à palpação em hipocôndrio D, edema +/+4 MMII, 
panturrilhas livres. Sem outras alterações ao exame físico. Os exames laboratoriais revelaram: Hb: 7,6; VCM: 71,3; 
CHCM: 31; RDW: 18; LG: 30.600; Seg 89%; Plaquetas: 506.000; Ret 1%.” 
Diante do caso, qual dessas anemias NÃO pode ser considerada como diagnóstico diferencial? 
A) Talassemia.        D) Anemia de doença crônica. 
B) Anemia ferropriva.       E) Síndrome mielodisplásica. 
C) Anemia perniciosa. 

 
32 
Uma epidemia de Diabetes mellitus (DM) está em curso. Esta doença refere-se a um grupo de distúrbios metabólicos 
comuns que compartilham o fenótipo da hiperglicemia. Em relação à epidemiologia e prevenção do DM, marque a 
alternativa INCORRETA. 
A) Medidas para reduzir o consumo de cigarro auxiliam no controle do DM. 
B) A maior parte dos indivíduos diabéticos vivem em países desenvolvidos, onde a epidemia tem maior intensidade. 
C) A incidência de DM tipo 1 vem aumentando, particularmente, na população infantil com menos de 5 anos de idade. 
D) Estudos demonstraram uma redução na incidência de casos de DM tipo 2 mediante o estímulo a uma dieta saudável 

e à prática de atividades físicas, sendo mais efetiva que o uso de metformina. 
E) Em relação à prevenção do DM tipo 1, as proposições mais aceitáveis baseiam-se no estímulo ao aleitamento 

materno e em evitar a administração de leite de vaca nos primeiros 3 meses de vida. 
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33 
As anemias associadas aos eritrócitos normocíticos e normocrômicos, bem como um nível de reticulócitos diminuído, 
são consideradas hipoproliferativas ou hiporregenerativas. Uma das principais causas de anemias hipoproliferativas é 
a deficiência de ferro em seu estágio inicial. Estão relacionadas às anemias hiporregenerativas, EXCETO: 
A) Marasmo.        D) Doença hepática crônica. 
B) Mieloma múltiplo.       E) Administração de testosterona em homens. 
C) Doença renal crônica. 
 

34 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Associação Americana de Diabetes (ADA) propôs uma classificação do 
Diabetes mellitus que inclui, dentre outras, os outros tipos específicos de DM. Assinale a alternativa que NÃO 
configura como outro tipo específico de DM.  
A) Hipotireoidismo.       D) Síndrome de Cushing. 
B) Pancreactectomia.       E) Defeitos no gene HNF-4 alfa. 
C) Rubéola congênita. 
 

35 
“Paciente, 45 anos, queixa-se de poliúria, polidpsia e perda ponderal de 4 kg em 3 meses. A glicemia de jejum 
realizada detectou o valor de 140 mg/dl. Foi repetida no dia seguinte, detectando 132 mg/dl.” Em relação aos 
critérios atuais para confirmar o diagnóstico de DM, assinale a alternativa correta. 
A) Glicemia de 2 horas pós-sobrecarga de 75 g de glicose > 240 mg/dl. 
B) Todos os critérios devem ser confirmados pela repetição do teste em outra oportunidade, em qualquer situação. 
C) Glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dl, sendo o jejum definido como a falta de ingestão calórica por, no 

mínimo, 12 horas. 
D) Hemoglobina glicada (HbA1c) > 6,5% a ser confirmada em outra coleta. Dispensável em caso de sintomas ou glicemia 

maior que 200 mg/dl. 
E) Sintomas de poliúria, polidipsia e perda ponderal acrescidos de glicemia causal maior que 200 mg/dl, sendo a 

glicemia casual aquela realizada após as principais refeições. 
 

36 
Sobre a hepatite B, analise as afirmativas. 
I. Na primeira fase da doença – a imunotolerância, há elevada replicação viral e agressão aos hepatócitos. 
II. Não há indicação de tratamento com as drogas atualmente disponíveis para os pacientes na terceira fase da doença 

– os portadores inativos, pois estes têm bom prognóstico. 
III. Nos pacientes em que o HBeAg não diferencia aqueles com ou sem replicação significativa, é necessário realizar o 

teste de carga viral, ou seja, HBV-DNA quantitativo. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.   B) II.   C) I e II.   D) I e III.  E) II e III. 
 

37 
A ventilação mecânica deve ser indicada precocemente no choque cardiogênico, pois tanto a hipoxemia quanto o 
trabalho respiratório excessivo, com consequente aumento do consumo de oxigênio, são prejudiciais. São consideradas 
as principais indicações para a ventilação mecânica, EXCETO: 
A) Parada cardiorrespiratória. 
B) Depressão do nível de consciência. 
C) Hipercapnia com acidose respiratória. 
D) Hipoxemia não corrigida com oferta de oxigênio por máscara. 
E) Saturação periférica de oxigênio abaixo de 92% ao ar ambiente. 
 

38 
O escore Child-Pugh é utilizado para calcular o prognóstico da doença hepática crônica. São fatores para a classificação 
desse escore, EXCETO:  
A) Ascite.        D) Distúrbio neurológico.  
B) Proteinúria.        E) Tempo de protrombina.                                                                                             
C) Bilirrubina sérica. 
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39 
No choque, os mecanismos compensatórios não conseguem garantir a perfusão dos tecidos e surgem sintomas e 
sinais de suas disfunções. NÃO corresponde a um desses sinais ou sintomas: 
A) Oligúria.       D) Hipotensão arterial. 
B) Dispneia.        E) Alteração da perfusão periférica. 

C) Bradicardia. 
 

40 
Geralmente, apresenta-se como dor precordial aguda, podendo desviar para a esquerda e simular dor pleurítica, por 

inflamação da pleura parietal. Dessa forma, a dor é amplificada pela respiração e aliviada pela inclinação do corpo 
para frente. Qual o tipo de dor descrita anteriormente? 
A) Angina.  B) Infarto.  C) Pericardite.  D) Pneumotórax. E) Embolia pulmonar. 
 

41 
Varizes gástricas e esofágicas são dilatações de veias de submucosa decorrentes de hipertensão porta. Os fatores 
associados a maior risco de sangramento com varizes esofágicas e de fundo gástrico são, EXCETO: 
A) Tamanho das varizes.      D) Persistência da ingestão alcoólica. 
B) Idade acima de 55 anos.      E) Presença de sinais da cor vermelha.                                                                            
C) Gravidade da doença hepática. 
 

42 
As coagulopatias hereditárias são doenças hemorrágicas resultantes da deficiência quantitativa e/ou qualitativa de 
uma ou mais proteínas plasmáticas (fatores da coagulação). Pacientes acometidos por coagulopatias hereditárias 
podem apresentar sangramentos de gravidade variável, espontâneos ou pós-traumaticos, presentes ao nascimento 
ou diagnosticados ocasionalmente. Qual dos fatores está relacionado com sangramento patológico, entretanto, com 
todos os exames que avaliam a hemostasia secundária inteiramente normais?                                                                                              
A) X.   B) IX.   C) XII.   D) VII.   E) XIII. 
 

43 
Paciente, sexo masculino, 52 anos, queixa-se de cefaleia, astenia e insônia. Acompanhado desses sintomas o paciente 
relata, com suas palavras, ‘’uma vontade incontrolável de chupar gelo’’. Ao exame físico, o paciente apresenta 

coloniquia (unhas quebradiças e em formato de colher) e glossite (língua edemaciada, sem papila e dolorosa).  Relata na 
história pregressa ser submetido à gastrectomia devido à úlcera péptica há 20 anos. O hemograma na admissão 
hospitalar apresenta: Hb: 8,48 g/dl; Plaquetas: 500.000/mm3; VCM: 66,2 fL; HCM: 15,2 pg; RDW: 20%; Ferro: 11,7 ug/dl;  
IST: 2,5%; Ferritina: 4,65 ng/ml; e, Vit B12: 600 pg/ml. Assinale a alternativa que apresenta a classificação dessa anemia 
e o elemento que está em deficiência no paciente. 
A) Anemia macrocítica e normocrômica. 

B) Anemia megaloblástica por deficiência de Vitamina B12. 
C) Anemia normocítica e normocrômica por deficiência de Vitamina B12. 
D) Anemia microcítica e hipocrômica por deficiência de ferro (ferropriva). 
E) Anemia normocítica e normocrômica por deficiência de ferro (ferropriva).                                                                                             

 

44 
A manifestação ocular de uma doença sistêmica é uma condição ocular que resulta direta ou indiretamente de um 

processo patológico de outra parte do corpo. Existem muitas doenças que podem levar a alterações oculares estruturais 
e/ou funcionais, entre elas, a hipertensão arterial sistêmica. Para o médico clínico geral é fundamental reconhecer as 
alterações oculares (retinianas) que aconteceram de forma aguda (maligna) ou crônica (benigna), em consequência da 
hipertensão arterial sistêmica. São alterações oculares agudas comuns da hipertensão arterial, EXCETO: 
A) Edema de papila.       D) Espasmo ou estreitamenteo arteriolar.                                                                                     
B) Mancha algodonosa.       E) Hemorragia superficial (“chama de vela”). 

C) Dilatação e tortuosidade dos vasos. 
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45 
Paciente, sexo feminino, 45 anos, comparece ao ambulatório com queixas de dor e queimação nos 3 primeiros dedos 
da mão esquerda, há 6 meses, com piora noturna, chegando a acordá-la na madrugada. A paciente trabalha como 
cozinheira há 20 anos e relata que no último mês começou a deixar objetos caírem no trabalho (panelas, pratos). Ao 
exame físico, apresentava atrofia da eminência tênar e redução de forca e tato dos 3 primeiros dedos da mão 

esquerda. Foram realizados testes que confirmaram o diagnóstico. Quais foram estes testes e qual o provável 
diagnóstico? 
A) Manobra de Neer / Tendinite bicipital. 
B) Manobra de Yergason / Tendinite bicipital. 
C) Teste de Finkelstein / Tendinite de DeQuervain.  
D) Teste de Cozen e Teste de Mill / Epicondilite medial.                                                                             
E) Teste de Phalen e Teste de Tinel / Sindrome de túnel do carpo.  

 
46 
Das doenças que cursam com dor torácica, qual NÃO apresenta risco de morte imediata? 
A) Câncer de pulmão.       D) Tromboembolia pulmonar. 
B) Dissecção da aorta.       E) Pneumotórax hipertensivo. 
C) Síndrome coronariana. 

 
47 
Diante de um paciente com sangramento patológico por um distúrbio da hemostasia é de suma importância 
reconhecer se esse sangramento é devido a um distúrbio da hemostasia primária ou secundária. O exame clínico 
pode sugerir o diagnóstico, uma vez que esses distúrbios apresentaram diferentes padrões de sangramento. São 
padrões de sangramentos característicos da hemostasia primária, EXCETO: 
A) Epistaxe.        D) Gengivorragia.  

B) Petéquia.        E) Hematoma retroperitoneal. 
C) Equimose. 

 

48 
A anemia é definida clinicamente como um estado em que a concentração de hemoglobina se encontra abaixo dos 
limites normais, frequentemente acompanhada da queda do hematócrito e da contagem de hemácias no sangue. 

Fisiologicamente, tal anemia pode ser classificada pela contagem de reticulócitos em: anemia hipoproliferativa (sem 
reticulocitose) e hiperproliferativa (com reticulocitose). Qual das anemias relacionadas pode ser classificada como 
anemia hiperproliferativa? 
A) Aplásica.        D) Causada por hipotireoidismo. 
B) Ferropriva.        E) Causada por carência de vitamina B12. 
C) Hemolítica.               
 

49 
A legislação pátria considera como bens públicos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, tais 
como União, Estados e Municípios. Acerca dos bens municipais, segundo regulamentação dada pela Lei Orgânica de 
Vilhena/RO, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A alienação de bens municipais, em razão de interesse particular do administrador público, será sempre precedida 

de avaliação, observado comprovadamente o preço de mercado. 

(     ) A aquisição de bens imóveis por compra, permuta ou desapropriação dependerá, dentre outros requisitos, de 
autorização legislativa. 

(     ) O uso de bens por terceiros será regulamentado por ato administrativo da Secretaria de Patrimônio Público com a 
sanção do Prefeito Municipal. 

(     ) É vedado ao município a concessão de direito real de uso mediante autorização legislativa. 
A sequência está correta em 

A) F, V, F, F  B) V, F, V, V  C) F, V, F, V  D) V, F, V, F  E) V, V, F, F  
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50 
Os serviços públicos recebem especial regulamentação da Lei Orgânica Municipal, que destinou seção específica à 
regulamentação do tema. Em relação às normas relativas aos serviços públicos municipais, analise. 
I. A permissão ou concessão de serviço público somente será efetivada com autorização legislativa e mediante contrato, 

dispensado o processo licitatório. 
II. Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do município. 
III. Nenhum empreendimento de obras e serviços do município poderá ter início sem prévia elaboração do respectivo 

plano, no qual, obrigatoriamente, constem os pormenores para sua execução.  
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.   B) III.   C) I e II.   D) I e III.  E) II e III. 

 
 
 
 

  



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 

local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo. 

Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 

respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de 

alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 

identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 

calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término 

da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior, médio 

e médio técnico, 40 (quarenta) questões para os cargos de nível fundamental e de 30 (trinta) questões para os 

cargos de nível fundamental incompleto. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e uma única 
resposta correta.  

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 

que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 

qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua 

realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no 

decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 

Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da 

unidade. 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 

www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 

Concurso Público no site www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 

acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme 

disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




