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LÍNGUA PORTUGUESA / INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
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5.

A.
B.
C.
D.

Das frases abaixo, assinale a que está no
sentido de denotação:
Os domadores conseguiram enjaular a fera
Ele ficou uma fera quando soube da notícia
Aquela aluna é fera na matemática
Você tem um coração de pedra!
Dado o conceito de Homônimos: “vocábulos
que se pronunciam da mesma forma, e que
diferem no sentido.” E Homônimos perfeitos:
“vocábulos com pronúncia e grafia idênticas”,
analise as frases abaixo e assinale a alternativa
correta:
I- Eles são inteligentes.
II - O menino, felizmente, está são.
III- São José é meu santo protetor.
I - “são” refere-se a 3ª pessoa do plural do verbo ser
II - “são” refere-se ao adjetivo sadio
III - “São” é uma forma reduzida de santo
Todas as alternativas estão corretas
Leia atentamente estes significados:
1) Ato de ceder, cedência; 2)corte, subdivisão, parte
de um todo; 3) espaço de tempo em que se realiza
uma reunião.
Assinale a alternativa em que
corresponde
ao
significado
respectivamente:
Sessão – seção - cessão
Cessão – seção - sessão
Cessão – sessão - seção
Secção – sessão - seção

a

grafia
acima,

Assinale a alternativa em que o sinal indicativo
da crase está empregado corretamente:
Desde às seis horas, as camareiras já estão à frente
de suas atividades na organização dos quartos
À tarde, a nutricionista fez um cardápio balanceado,
como foi pedido à ela pela Secretaria de Educação
Quanto à escolha das frutas, as cozinheiras preferem
as frescas às industrializadas
As empregadas domésticas levam à sério o seu
trabalho, sobretudo no que se refere à qualidade das
arrumações
De acordo com o tipo de conjunção que as introduz,
as orações coordenadas sindéticas podem ser:
aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas
ou explicativas. Das frases abaixo, assinale a
alternativa
que
apresenta
uma
oração
coordenada sindética, cuja classificação é

16
4
14
18

7.

m pol gono tem a soma dos seus ngulos
internos em .
. O total de lados desse
polígono é:
1260
630
420
30

A.
B.
C.
D.
8.

A.
B.
C.
D.
9.
A.
B.
C.
D.

Um capital de R$ 20.000,00 foi aplicado à taxa
de 4% a.m. pelo regime de capitalização
simples. Passados alguns meses foi apurado o
montante de R$23.200,00. Com base nessa
situação, a alternativa correta é:
A taxa aplicada foi de 24% a.a.
Pode-se apurar juros de R$ 23.200,00
O capital permaneceu aplicado por 4 meses
O capital inicial foi de R$ 43.200,00
As medidas de um losango são 18,3cm e 27,6
cm. Qual a área deste losango?
505,08 cm²
252,54 cm²
126,27 cm²
84,18 cm²

10. Um cliente de uma empresa, em uma operação
comercial, pagou uma duplicata com 2 meses
de atraso, pelo valor de R$ 3.307,50.
Considerando que, em caso de atraso, seriam
acrescidos juros de 5% pelo regime de
capitalização
composta,
analisando
as
sentenças a seguir:
I – o valor original da dívida era de R$3.000,00
II – Se a taxa de juros fosse diária, o prazo seria
convertido em dias para realização do cálculo
III – Os juros cobrados no período foram de R$
207,50
A.
B.
C.
D.

Assinale a alternativa correta:
As sentenças I e III estão corretas
Somente a sentença II está correta
As sentenças I e II estão corretas
Somente a sentença III está correta

CONHECIMENTOS GERAIS

conclusiva:

Não tenho dinheiro, portanto não posso pagar
Diga agora ou cale-se para sempre
Tens razão, contudo controle-se
Discutimos várias propostas e analisamos possíveis
soluções

MATEMÁTICA
6.

A.
B.
C.
D.

Em uma gaveta existem lápis verdes, azuis e
amarelos, num total de 56. Se a probabilidade
de se tirar um lápis azul é de 4/14, quantos são
os lápis azuis?
CADERNO DE PROVA: 01 - Médico

11. Sobre o município de Bom Retiro, é CORRETO
afirmar que:
A.
B.
C.

D.

É um município situado na Serra Catarinense e no
Vale do Itajaí.
Possui um dos melhores climas do Brasil.
A cidade tem a altitude média de 890 metros e seu
ponto culminante está a 1.827 metros, no Morro da
Boa Vista, na região denominada Campo dos Padres
na Serra Geral.
Todas as assertivas estão corretas.
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12. Bom Retiro é um município catarinense
localizado a uma latitude 27º47'50" sul e a
uma longitude 49º29'21" oeste, estando a uma
altitude média de 890 metros. Seus municípios
limítrofes NÃO faz parte:
A.
B.
C.
D.

Alfredo Wagner
Bocaina do Sul
Anitápolis
Petrolina

13. A presidente Dilma Rousseff abriu na noite
desta quinta-feira, 27 de novembro a 3ª
Conaes, em Brasília. A conferência, que foi até
dia 30 de novembro, tem o seguinte tema:
Construindo um Plano Nacional da Economia
Solidária para promover o direito de produzir e
viver de forma associativa e sustentável.
(FONTE: www.veja.com.br)

A.
B.
C.
D.

O evento acima citado refere-se a:
Conferência Nacional da Economia Sustentável
Construindo a Nação da Economia Solidária
Conferência Norteadora de Economia Solidária
Conferência Nacional de Economia Solidária

14. Conhecido como CHAVES, o comediante
nascido em 21 de fevereiro de 1929, na Cidade
do México, Distrito Federal, México, morreu
recentemente por problemas respiratórios. Ator
e comediante que conquistou legiões de fãs em
toda América Latina. O comediante é:
A.
B.
C.
D.

Márcio Ribeiro
Cory Monteith
Roberto Gómez Bolaños
Jorge Dória

15. Nos debates políticos deste ano, no Brasil,
muito se ouviu falar em Reforma Política com
fins de tentar melhorar o sistema eleitoral
nacional. Algumas leis já modificaram as regras
das eleições no Brasil, sendo uma delas em
2010 que altera a Lei Complementar nº. 64 de
1990. Esta Lei se originou de um projeto de lei
de iniciativa popular idealizado pelo juiz Márlon
Reis entre outros juristas que reuniu cerca de
1,6 milhão de assinaturas com o objetivo de
aumentar a idoneidade dos candidatos e já
barrou grandes nomes de políticos brasileiros.
Assinale o nome popular dado à Lei
Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010:
A.
B.
C.
D.

Reforma limpa
Ação Popular
Lei Seca
Ficha Limpa

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. Conjunto de ações de saúde, no âmbito
individual e coletivo, que abrangem a
promoção e a proteção da saúde, a prevenção
de agravo, o diagnóstico, o tratamento, a
reabilitação, a redução dos danos e a
manutenção da saúde com o objetivo de
desenvolver uma atenção integral que impacte
CADERNO DE PROVA: 01 - Médico

na situação de saúde das coletividades:
A.
B.
C.
D.

Atenção
Atenção
Atenção
Atenção

integral de saúde
básica de saúde
integralizada de saúde
à saúde da família

17. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do
Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera
do governo integrante da estrutura básica do
Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da
Saúde, do Distrito Federal e dos Municípios:
A.
B.
C.
D.

Conselho de Saúde
Conselho Nacional de Deliberação em Saúde
Comissão Colegiada de Saúde
Conselho Deliberativo de Saúde

18. É desenvolvido(a) com o(a) mais alto grau de
descentralização e capilaridade, próxima da
vida das pessoas, deve ser o contato
preferencial dos usuários, a principal porta de
entrada e comunicação da rede de atenção à
saúde cuja portaria é de nº 2.488 de 21 de
outubro de 2011:
A.
B.
C.
D.

Estratégia Saúde da Família
Pacto pela Saúde
Programa de Agente Comunitário de Saúde
Política Nacional de Atenção Básica

19. Uma menina de 17 anos, portadora de diabetes
tipo 1 há 7 anos, comparece à visita médica em
consultório. Seu nível de Hba1c é 9,2% (valor
de referência 4 – 6%) medido por técnica
certificada, glicemia de jejum 195 mg/dL e
glicemia pós-prandial 231 mg/dL. Tem 155 cm,
pesa 56 kg. Fundo de olho demonstra
retinopatia não proliferativa leve. Está em uso
de insulina NPH humana 26 unidades antes do
café da manhã e 14 unidades antes do jantar.
Associa ao tratamento insulina Regular 4
unidades antes do almoço. Em relação ao
tratamento do diabetes tipo 1, é CORRETO:
A.
B.
C.
D.

Lispro, detemir e glulisina são análogos de insulina de
ação ultrarrápida com benefício no controle do
diabetes tipo 1 quando usados antes das refeições.
Glargina ou detemir são análogos de insulina basal
que podem substituir o uso da insulina NPH nesta
paciente.
O uso da insulina NPH às 22 horas intensifica o efeito
Somogyi quando comparado aos pacientes que usam
NPH antes do jantar.
Lispro, aspart e glulisina são análogos de insulina de
ação intermediária com farmacocinética e efeitos
clínicos bastante parecidos à insulina NPH.

20. Portadora de diabetes tipo 2 quer ter
informações sobre medicações usadas no
tratamento. A orientação abaixo que possui
amparo
científico
e
que
deveria
ser
aconselhada ao paciente é:
A.
B.

As biguanidas exercem efeitos iguais aos inibidores
da DPP-IV sobre a secreção de insulina e sobre o
peso corporal em pacientes diabéticos.
A ingestão de bebidas alcoólicas não aumenta o risco
de hipoglicemias em usuários de sulfonilureias.
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C.
D.

O uso de glitazonas em mulheres aumenta o risco de
desmineralização óssea e de fraturas quando
comparado a outras classes farmacológicas.
Em estudos populacionais, a metformina demonstrou
ser capaz de aumentar os riscos de doença
cardiovascular e os índices de mortalidade em
diabéticos obesos.

D.

Deficiência de vitamina B12 e deficiência de ácido
fólico.

21. Paciente de 48 anos, hepatopata crônico de
etiologia alcoólica refere aumento do volume
abdominal
há
2
meses.
Parassíntese
diagnóstica foi realizada, líquido ascítico
colhido para análise. Resultado do líquido
ascítico:
920
leucocitos/mcL,
75%
de
neutrófilos, GASA (gradiente albumina séricaalbumina líquido ascítico) igual 1,7. Paciente
com desconforto abdominal e febre há 3 dias.
Os dados sugerem diagnóstico de:
A.
B.
C.
D.

Peritonite bacteriana
Peritonite tuberculosa
Peritonite fúngica
Carcinomatose peritoneal

22. No diagnóstico diferencial de icterícia,
separam-se os quadros de hiperbilirrubinemias
não
conjugadas
dos
quadros
de
hiperbilirrubinemias
conjugadas.
Paciente
afrodescendente de 45 anos com traço
falcêmico há 7 dias com icterícia com
bilirrubina direta 5,6 mg/dl (normal 0,1-0,3
mg/dl), bilirrubina indireta 1,0 mg/dl (normal
0,2- 0,7 mg/d), HbsAg reagente, HbeAg
reagente, antiHbc IgM reagente com anti-HCV
não reagente. A principal hipótese diagnóstica
é:
A.
B.
C.
D.

Hepatite autoimune
Hepatite viral B aguda
Hepatite viral A aguda
Anemia hemolítica

23. Antiarrítmico
que
está
relacionado
a
hipotireoidismo, fibrose pulmonar e depósitos
em córnea é:
A.
B.
C.
D.

Amiodarona
Adenosina
Digoxina
Quinidina

24. São essenciais para o diagnóstico de síndrome
nefrótica a proteinúria acima de 3 gramas em
24 horas, edema e dislipidemia. Biópsia renal
em portadores de síndrome nefrótica com
laudo
sugerindo
glomeruloesclerose
intercapilar nodular (nódulos de KimmelstielWilson) sugere:
A.
B.
C.
D.

Nefropatia membranosa
Nefropatia lúpica
Nefropatia diabética
Amiloidose

25. Entre as carências nutricionais, são causas
típicas de anemia megaloblástica:
A.
B.
C.

Deficiência de vitamina C e deficiência de ácido fólico.
Deficiência de tiamina e deficiência de ácido fólico.
Deficiência de vitamina C e de vitamina D.
CADERNO DE PROVA: 01 - Médico
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