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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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ESCOLHA O SEU SONHO 
 
1º Devíamos poder preparar os nossos sonhos assim como os artistas, as suas 
composições. Com a matéria sutil da noite e da nossa alma, devíamos poder construir 
essas pequenas obras-primas incomunicáveis, mesmo que duram apenas o instante em 
que vão sendo sonhadas, e logo se apagam sem outro vestígio que a nossa memória. 
2º Como quem resolve uma viagem, devíamos poder escolher essas explicações sem 
veículos nem companhia – por mares, grutas, neves, montanhas, e até pelos astros, onde 
moram desde sempre heróis e deuses de todas as mitologias, e os ____________ 
animais do Zodíaco. 
3º Devíamos, à vontade, passear .............. margens do Paraíba, lá onde suas 
espumas crespas correm com o luar por entre as pedras, ao mesmo tempo cantando e 
chorando. 
4º – Ou habitar uma tarde prateada de Florença, e ir sorrindo para cada estátua dos 
palácios e das ruas, como quem saúda muitas famílias de mármore... – Ou contemplar 
nos Açores hortênsias da altura de uma casa, lagos de duas cores e cestos de vime 
nascendo entre as fontes, com águas frias de um lado, e, do outro, quentes... – Ou chegar 
a Ouro Preto e continuar a ouvir aquela menina que estuda piano há duzentos anos, 
___________ e ___________ - enquanto o cavalo branco escolhe, de olhos baixos, o 
trevo de quatro folhas que vai comer... 
5º Quanto lugares, meu Deus, para essas excursões! Lugares recordados ou apenas 
imaginados. Campos orientais atravessados ........... nuvens de pavões. Ruas amarelas de 
pó, amarelas de sol, onde os camelos de perfil de gôndolas estacionam, com seus carros. 
Avenidas cor-de-rosa, por onde pôneis emplumados, de rosa na testa e colar ao pescoço, 
conduzem leves e elegantes coches policromos... 
6º ... E lugares inventados, feitos .......... nosso gosto; jardins no meio do mar; pianos 
brancos que tocam sozinhos; livros sem desarmam, para que se transformem em música. 
7º Oh! Os sonhos do “Poronominare”!... Lembram-se? Sonhos dos nossos índios: rios 
que vão subindo por cima das ilhas:... meninos transparentes, que deixam ver a luz do sol 
do outro lado do corpo... gente com cabeça de pássaros... Flechas voando atrás de 
sombras velozes... pardais que se transformam em guaribas... canoas... serras... bandos 
de beija-flores e borboletas que trazem mel para a criança que tem fome e a levantam em 
suas asas... 
8º E sonhar com os que amamos e conhecemos, e estão perto ou longe, vivos ou 
mortos... Sonhar com eles no seu melhor momento, quando foram mais merecedores de 
amor imortal... 
9º Ah!... – (que gostaria você de sonhar esta noite?) 

Cecília Meireles. Escolha o seu sonho. Rio de Janeiro, Record. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua 
no texto: 
a) fabuloso – hesitante – invisível. 
b) fabuloso – hezitante – envisível. 
c) fabulozo – hesitante – envisível. 
d) fabulozo – hezitante – invizível. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha 
pontilhada no texto: 
a) às – em – a.    c) as – nas – no. 
b) nas – pelas – do.    d) pelas – por – ao. 
 
03 - Assinale a alternativa em que as palavras estão acentuadas por obedecerem a 
mesma regra de acentuação: 
a) vestígio – veículo.   c) águas – pássaros. 
b) saúda – paraíba.    d) hortênsias – gôndola. 
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04 - Quanto ao gênero dos substantivos retirados do texto, assinale a alternativa em 
que o substantivo se classifica como epiceno: 
a) cavalo.     c) pôneis. 
b) pavões.     d) pardais. 
 
05 - Assinale a alternativa em que o plural se faz da mesma forma que “beija-
flores”: 
a) para-brisa.    c) boa-vida. 
b) guarda-florestal.    d) meia-lua. 
 
06 - A palavra “espumas” considerada em relação à palavra “escumas”, pode servir 
de exemplo de palavra: 
a) parônima.     c) homônima heterográfica. 
b) sinônima.     d) homônima homófona. 
 
07 - Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor semântico discursivo 
desencadeado pela utilização de cada elemento coesivo destacado no texto: 
a) assim como – conformativo.  c) enquanto – tempo concomitante. 
b) mesmo que – consecutivo.  d) para que – concessivo. 
 
08 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - Segundo a autora os sonhos são algo precioso, um tesouro só nosso, que 
permanece desconhecido para os outros. 
II - A autora em seus sonhos personifica a natureza, tornando-a viva, humanizada. 
III - A autora faz referência aos sonhos dos índios porque são mais místicos, e 
vivem mais presos à fantasia, à imaginação. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III.  
 
09 - Um quadrado possui área medindo 40.000 cm2. A medida dos lados desse 
quadrado é igual a: 
a) 0,2 m.     c) 20 m. 
b) 2 m.     d) 200 m. 
 
10 - Um aparelho de TV é vendido de duas maneiras: à vista por R$ 1.200,00, ou a 
prazo, em duas parcelas iguais no valor de R$ 750,00, sendo a primeira paga no ato 
da compra e a segunda parcela paga um mês após a compra. Se um cliente optar 
por comprar esse aparelho de TV a prazo, estará pagando juros mensais de: 
a) 25%.     c) 50%. 
b) 30%.     d) mais de 60%. 
 
11 - Marcos pretende presentear seus filhos. Se ele comprar duas bolas e três 
bonecas irá pagar R$ 103,00. Caso ele opte por comprar três bolas e quatro 
bonecas, irá pagar R$ 146,50. Considerando que não haja diferença de preço entre 
as bolas, e que as bonecas também têm todas o mesmo valor, é correto afirmar que 
cada boneca custa: 
a) R$ 14,00. 
b) R$ 15,00. 
c) R$ 16,00. 
d) R$ 18,00. 
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12 - Ana pretende enfeitar a sala de aula onde estuda. Para isso, ela irá recortar 50 
losangos em papel cartolina. Sabe-se que o perímetro de cada losango mede 52 cm 
e a diagonal maior mede 12 cm. Considerando-se apenas os losangos, é correto 
afirmar que a quantidade de papel cartolina utilizada por Ana para enfeitar a sala de 
aula onde estuda é igual a: 
a) 60 m2.     c) 0,6 m2. 
b) 6 m2.     d) 0,06 m2. 
 
13 - Em um triângulo retângulo de catetos medindo 15 cm e 20 cm, a altura relativa 
à hipotenusa mede: 
a) 12 cm.     c) 18 cm. 
b) 15 cm.     d) 25 cm. 
 
14 - Em uma empresa, 29 diretores já viajaram para a Europa, 25 diretores já 
viajaram para a Ásia, 18 diretores já viajaram para a Europa e também para a Ásia, e 
5 diretores nunca viajaram para a Europa nem para a Ásia. O número de diretores 
dessa empresa é igual a: 
a) 41.      c) 64. 
b) 54.      d) 77. 
 
15 - Um cone circular reto possui geratriz medindo 20 cm. Sabe-se que o 
comprimento da circunferência formada pela base desse cone mede 24π cm. O 
volume desse cone é igual a: 
a) 2304π cm3.    c) 1152π cm3. 
b) 1536π cm3.    d) 768π cm3. 
 
16 - Hera e Zeus são irmãos. Sabe-se que Zeus nasceu quando Hera tinha 6 anos. 
Sabe-se ainda que hoje, o produto de suas idades é igual a 216. Zeus tem: 
a) 9 anos.     c) 18 anos. 
b) 12 anos.     d) 24 anos. 
 
17 - Constituições Brasileiras outorgadas: 
a) 1.824 – 1.937. 
b) 1.824 – 1.891 – 1.934 – 1.937. 
c) 1.824 – 1.891 – 1.934 – 1.937 – 1.946 – 1.967 – 1.969 – 1.988 (todas). 
d) 1.946 – 1.967 – 1.969 – 1.988. 
 
18 - Depois de nascer na Serra da Canastra em Minas Gerais, o Rio São Francisco 
passa por quais Estados abaixo até desaguar no mar, EXCETO: 
a) Alagoas, Bahia, Paraíba e Pernambuco. 
b) Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe. 
c) Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. 
d) Bahia, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. 
 
19 - Estado do Nordeste brasileiro envolvido diretamente na Revolução de 1.930, 
através de um discurso de seu Governador “negando” a São Paulo o apoio à 
candidatura de Júlio Prestes. A palavra “nego” (do verbo negar) está ao centro de 
sua bandeira: 
a) Alagoas.     c) Maranhão. 
b) Ceará.     d) Paraíba. 
 
20 - Foram movimentos de cunho sócio-religiosos que eclodiram no Brasil, 
EXCETO: 
a) Guerra de Canudos.   c) Revolta da Chibata. 
b) Guerra do Contestado.   d) Revoltas dos Malês. 
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21 - Famosa frase proferida por Dom Pedro I: 
a) Antes seja para ti, que me hás-de respeitar, do que para algum destes aventureiros, 
põe a coroa sobre a tua cabeça, antes que algum aventureiro lance mão dela. 
b) Esta terra há de ser um dia maior que a Nova Inglaterra! Se todos quisermos, 
poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la.  
c) Nasci para consagrar-me às letras e às ciências, e, a ocupar posição política, preferiria 
a de Presidente da República ou Ministro à de Imperador. 
d) Se é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, digam ao povo que fico. 
 
22 - Os números mais recentes sobre a lavoura temporária são os divulgados na 
página do IBGE, apresentando dados de 2.013, por eles podemos afirmar que a 
maior produção agrícola de nosso município é: 
a) Cana-de-açúcar.    c) Melancia. 
b) Mandioca.     d) Milho. 
 
23 - Todas as alternativas abaixo apresentam cidades onde serão disputadas 
partidas de futebol valendo pelas Olimpíadas do Rio de Janeiro, EXCETO: 
a) Belo Horizonte / MG – Brasília / DF. 
b) Cuiabá / MT – Fortaleza / CE. 
c) Manaus / AM – Rio de Janeiro / RJ. 
d) Salvador / BA – São Paulo / SP. 
 
24 - Todos os réus do “Processo do Mensalão” abaixo estão presos no Brasil por 
determinação da Justiça, EXCETO: 
a) Cristiano Paz.    c) Marcos Valério. 
b) Henrique Pizzolato.   d) Ramon Hollerbach.  
 
25 - De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1.990, são objetivos do 
Sistema Único de Saúde, EXCETO:  
a) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
b) A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e 
social, a observância do disposto no § 1º do artigo 2º desta lei. 
c) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
d) A participação suplementar da iniciativa privada no SUS. 
 
26 - De acordo com a Norma Operacional Básica do SUS/1.996, pode-se afirmar, 
EXCETO: 
a) A NOB 96 redefine os instrumentos gerenciais para que municípios e estados superem 
o papel exclusivo de prestadores de serviços e assumam seus respectivos papéis de 
gestores do SUS. 
b) A partir da NOB 96 o estado passa a ser, de fato, o responsável imediato pelo 
atendimento das necessidades e demandas de saúde do seu povo e das exigências de 
intervenções saneadoras em seu território. 
c) O pagamento final a um estabelecimento pela prestação de serviços requeridos na 
localidade ou encaminhados de outro município é sempre feito pelo poder público do 
município sede do estabelecimento. 
d) Tem por finalidade primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do 
poder público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos 
seus munícipes, com a consequente redefinição das responsabilidades dos Estados, do 
Distrito Federal e da União, avançando na consolidação dos princípios do SUS. 
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27 - Com relação ao Sistema Único de Saúde responda: 
Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal 
e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise 
técnica de programas e projetos, EXCETO: 
a) Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. 
b) Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. 
c) Perfil epidemiológico da população a ser coberta. 
d) Previsão do plano decenal de investimentos da rede. 
 
28 - Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, 
públicos e particulares, são obrigados a:  
a) Fornecer certidão de nascimento onde constém necessariamente as intercorrências do 
parto e do desenvolvimento do neonato. 
b) Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da 
impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade de 
saúde competente. 
c) Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.  
d) Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo 
prazo de vinte anos. 
 
29 - A Reforma Psiquiátrica defende que a atenção e saúde mental deve, EXCETO: 
a) A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando o paciente 
não tiver suporte familiar. 
b) Basear-se em critérios tecnicamente adequados. 
c) Promover a manutenção do paciente no seu meio. 
d) Salvaguardar a dignidade e os direitos dos pacientes. 
 
30 - Com relação a doenças sexualmente transmissíveis, marque a alternativa 
incorreta: 
a) Causada pelo vírus B (HBV), a hepatite do tipo B é uma doença infecciosa também 
chamada de soro-homóloga. Como o VHB está presente no sangue, no esperma e no 
leite materno, a hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível.  
b) A hepatite D, também chamada de Delta, é causada pelo vírus D (VHD). Mas esse 
vírus depende da presença do vírus do tipo B para infectar uma pessoa.  
c) A donovanose é uma infecção causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. Nas 
mulheres, ataca o colo do útero, a vagina e a uretra, e nos homens, o pênis. 
d) A herpes é uma doença causada por um vírus que, apesar de não ter cura, tem 
tratamento. Seus sintomas são geralmente pequenas bolhas agrupadas que se rompem e 
se transformam em feridas. Depois que a pessoa teve contato com o vírus, os sintomas 
podem reaparecer dependendo de fatores como estresse, cansaço, esforço exagerado, 
febre, exposição ao sol, traumatismo, uso prolongado de antibióticos. 
 
31 - O texto abaixo se refere a: 
“Conhecido também como verruga genital, crista de galo, figueira ou cavalo de 
crista, é uma DST causada pelo Papilomavírus humano (HPV). Atualmente, existem 
mais de 100 tipos de HPV - alguns deles podendo causar câncer, principalmente no 
colo do útero e no ânus. Entretanto, a infecção pelo HPV é muito comum e nem 
sempre resulta em câncer”. 
a) Condiloma acuminado. 
b) Doença Inflamatória Pélvica. 
c) Cancro mole. 
d) Infecção pelo Vírus T-linfotrópico humano. 
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32 - Uma úlcera péptica pode ocorrer em vários lugares: 
a) Estômago. 
b) Duodeno. 
c) Fígado. 
d) Esôfago. 
 
33 - Com relação a doença de Crohn, marque a alternativa incorreta: 
a) Não existem medicamentos ou cirurgias capazes de curar a doença de Crohn.  
b) Em pessoas recém-diagnosticadas, é possível usar corticosteroides durante um curto 
período de tempo, de modo que rapidamente melhora a doença em conjunto com 
metotrexato ou uma tiopurina para prevenir recorrências.  
c) Os fumadores devem cessar imediatamente o vício.  
d) O rastreio de cancro intestinal através de colonoscopia é recomendado a cada dez 
anos. 
 
34 - Com relação a Colelitíase, marque a alternativa incorreta: 
a) É mais comum em mulheres, obesos e pessoas em idade fértil.  
b) Os sintomas mais comuns de colelitíase são desconforto na região abdominal e dores 
no hipocôndrio esquerdo. 
c) Geralmente é assintomática até os estágios avançados.  
d) Tem como tratamentos a litotripsia, antiespasmodicos, anticolinergicos, acido 
desoxicocolico ou ursococolico e outros dependendo do tipo do cálculo e do paciente.  
 
35 - O diagnóstico da Pneumonia Comunitária baseia-se na: 
a) Sintomatologia clínica. 
b) Epidemiológia. 
c) Radiografia de tórax. 
d) Todas as alternativas anteriores. 
 
36 - De acordo com a classificação das sinusites, marque a 2ª coluna em relação a 
1ª coluna:  
1ª COLUNA     2ª COLUNA 
1 - Sinusite aguda.    ( ) > 4 episódios por ano. 
2 - Sinusite subaguda.   ( ) até 4 semanas. 
3 - Sinusite crônica.   ( ) de 4 a 12 semanas. 
4 - Recorrente.    ( ) mais que 3 meses. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
a) 4, 1, 2, 3. 
b) 1, 4, 2, 3. 
c) 2, 3, 4, 1. 
d) 4, 3, 2, 1. 
 
37 - Marque V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa correspondente: 
São abordagens e decisões de condutas a serem consideradas no tratamento do 
Choque: 
( ) Via aérea, oxigênio, ventilação. 
( ) Reanimação volumétrica. 
( ) Correção de distúrbios metabólicos, hidroeletrolíticos. 
( ) Monitorização clínica intensiva + ECG + SatO2 + PA. 
( ) Sustentação inotrópica inicial. 
a) V, F, V, V, F. 
b) V, V, F, V, F. 
c) V, V, V, F, V. 
d) V, V, V, V, V. 
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38 - Com relação a arritmias cardíacas, marque a alternativa incorreta: 
a) Variam de benignas e assintomáticas até formas graves que podem evoluir para 
fibrilação ventricular e morte súbita. 
b) Podem ser desencadeadas por automaticidade aumentada e atividade deflagrada ou 
por um mecanismo de reentrada. 
c) São secundárias se não existe uma causa estrutural. 
d) A fibrilação ventricular é a mais temida das arritmias por levar à morte se o paciente 
não for prontamente reanimado. 
 
39 - São fatores de risco e sinais indicativos de risco de parada cardíaca iminente, 
exceto: 
a) Dispneia intensa ou FR > 36. 
b) Convulsão prolongada. 
c) Taquicardia > 180bpm. 
d) Respiração irregular ou FR< 5. 
 
40 - Com relação a hipertensão arterial, marque a alternativa incorreta: 
a) A manutenção da pressão arterial dos hipertensos crônicos com menos de 65 anos 
abaixo de 140/90 mmHg reduz o risco de acidente vascular encefálico em 40%. 
b) O risco cardíaco começa a aumentar com níveis pressóricos em torno de 115/75mmHg 
e dobra a cada aumento de 20/10 mmHg da pressão arterial. 
c) As coronariopatias são causa ou fatores de risco para hipertensão arterial. E é 
agravado por diabetes mellitus. 
d) Níveis pressóricos elevados com repercussão em órgãos-alvo ou crise hipertensiva 
sugere hipertensão primária.  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 
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PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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