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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA . 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
A avaliação dos modelos de prática médica, e mais recentemente do Método Clínico Centrado no Paciente, 
traz alguns conceitos fundamentais para a boa atuação de um médico de família. A respeito dessa afirmação, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Fazem parte da boa aplicação do Método Clínico Centrado no Paciente a entrevista, a escuta e a 

avaliação do potencial de saúde do paciente. 
B) O potencial de saúde leva em consideração fatores como idade, potencial genético, doenças, status 

socioeconômico, gênero, metas e valores pessoais. 
C) São alguns dos componentes do Método Clínico Centrado no Paciente: explorar a doença e o 

adoecimento, compreender a pessoa como um todo e ser realista. 
D) No modelo de prática centrado no médico, é possível ser assertivo em até 70% dos diagnósticos das 

esferas psíquicas e sociais. 
 

QUESTÃO 02 
Assinale a alternativa CORRETA . 
A) As prescrições que necessitam de notificação B deverão ser aviadas em um prazo máximo de sessenta 

dias. 
B) As receitas contendo antibióticos devem ser aviadas com um prazo máximo de até duas semanas. 
C) O receituário de controle especial deve ser feito em duas vias, onde a primeira ficará com o paciente e a 

segunda será retida na farmácia. 
D) No caso de receitas contendo substâncias controladas, o número máximo de medicamentos a serem 

prescritos por receita são três. 
 

QUESTÃO 03 
Os agentes mais frequentemente envolvidos na doença inflamatória pélvica aguda são: 
A) Steptococcussp, Stafilococcus aureus e Neisseriagonorrhoeae. 
B) Escherichia coli, Steptococcusspe Stafilococcus aureus. 
C) Chlamydiatrachomatis, Neisseriagonorrhoeae e anaeróbios. 
D) Neisseriagonorrhoeae, Stafilococcus aureus e Chlamydiatrachomatis. 
 

QUESTÃO 04 
Sangramento uterino anormal (SUA) na puberdade é condição relativamente frequente nos ambulatórios de 
medicina de família.  Como tal, o sangramento raramente é intenso, a ponto de exigir uma solução urgente, 
portanto o melhor tratamento é nenhum tratamento, apenas esclarecimento e observação.  Com referência a 
essa questão assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Quando necessário, a medicação de primeira escolha será o estrogênio, uma vez que é esse o hormônio 

que a paciente não está produzindo. 
B) A conduta descrita está calcada no fato do sangramento disfuncional da adolescente ser uma patologia 

geralmente autolimitada, pois à medida que o eixo C-H-H-O (Córtex-Hipotálamo-Hipófise-Ovário) 
amadurece, a paciente passa a apresentar ciclos regulares, ou seja, ovulatórios. 

C) Nos casos de sangramento prolongado, com uma perda sanguínea significativa, haverá obviamente a 
necessidade de tratamento, mas, a princípio, não devemos usar estrogênio, pois o hormônio que a 
paciente não está produzindo é a progesterona e esta, sim, é a medicação racional. 

D) D-Afastada coagulopatia, estaremos provavelmente diante de um quadro de sangramento disfuncional 
anovulatório.  
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QUESTÃO 05 
A Atenção Primária à Saúde (APS) engloba um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, 
que abrange promoção, proteção da saúde e prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 
manutenção da saúde. Sobre APS, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Tem o papel de responsabilizar-se pela saúde dos usuários apenas no nível primário e secundário de 

atenção. 
B) É desenvolvida por meio de práticas democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, 

dirigidas a populações de territórios bem delimitados. 
C) A instituição de conselhos locais e municipais de saúde tem pouco valor na tomada de decisões em 

todos os níveis de atenção. 
D) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e elevada densidade, que devem resolver os problemas de 

saúde de maior frequência e relevância em seu território. 
 

QUESTÃO 06 
Em seu ambulatório como Médico de Família, você atende Mariana, paciente de 22 anos, IMC 23, 
primigesta, não tabagista, normotensa, que traz em sua segunda consulta de pré-natal, então com 12 
semanas de idade gestacional, segundo a DUM, os resultados dos exames de laboratório anteriormente 
solicitados. A glicemia de jejum é de 90mg/dL e os demais resultados são normais. Qual é a conduta a ser 
adotada?  
A) Solicitar novo exame de glicemia de jejum para ser trazido na próxima consulta de pré-natal. 
B) Manter a conduta do acompanhamento pré-natal como de costume, uma vez que a glicemia, estando 

abaixo de 100mg/dl, o rastreamento para diabetes gestacional é considerado negativo. 
C) Solicitar prontamente o TTG (75g de dextrosol após 2 h). 
D) Manter controle diário através de glicemia capilar em jejum e pós prandial. 
 

QUESTÃO 07 
Adolescente procura atendimento queixando-se de “corrimento amarelado”. Informa coitarca há um ano e 
dois parceiros nos últimos seis meses. O exame especular evidenciou: leucorreia pouco aumentada, colo 
com mácula rubra que sangrou ao toque do espéculo, além de muco purulento. Whiff teste negativo. 
Entre as opções abaixo, qual das condutas seria a mais adequada? 
A) Instituir tratamento para infecção por Chlamydiatrachomatis e Neisseriagonorrhoeae. 
B) Cauterização do colo uterino. 
C) Gram, cultura e pesquisa para Chlamydiatrachomatis. 
D) Realizar coleta de material para citologia oncótica e tratar baseado no resultado da citologia. 
 

QUESTÃO 08 
Na prevenção de doenças cardiovasculares e acompanhamento de pacientes para classificação de risco 
cardiovascular, podemos afirmar: 
A) Os beta bloqueadores reduzem o risco para mortalidade coronariana em pacientes com infarto prévio 
B) O uso de antiplaquetários, em especial o ácido acetil salicílico, reduz a morbimortalidade cardiovascular 

de pacientes que apresentam cardiopatia isquêmica em suas manifestações agudas e crônicas, acidente 
vascular cerebral e doença vascular periférica 

C) São indicadores de alto risco de doença cardiovascular, de acordo com o Escore de risco de Famingham: 
infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório, doença 
aneurismática da aorta, doença vascular periférica, insuficiência cardíaca congestiva (exceto com 
etiologia não coronariana estabelecida), angina e claudicação intermitente. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 
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QUESTÃO 09 
A febre reumática é uma doença inflamatória desencadeada a partir de infecções causadas por estreptococo 
beta hemolítico do grupo A, em indivíduos geneticamente predispostos. A respeito dessa condição clínica, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A quimioprofilaxia para o estreptococo beta hemolítico do grupo A pode ser altamente eficaz para 

proteger de recorrências as pessoas suscetíveis. 
B) A poliartrite é simétrica, atingindo grandes articulações como joelho, tornozelo, cotovelo e punho. 
C) São exemplos de manifestações menores, conforme os Critérios de Jones revisados: febre, artralgias e 

nódulos subcutâneos. 
D) O diagnóstico de febre reumática deve ser feito apenas quando houver presença de manifestação clínica 

maior. 
 

QUESTÃO 10 
A Atenção Primária à Saúde é entendida como uma forma de organização dos serviços de saúde, uma 
estratégia para integrar todos os aspectos desses serviços, a partir de uma perspectiva da população. A 
respeito da Atenção Primária, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Interconsulta é a consulta que se dá por intermédio de e junto a outro profissional, e o plano de ação é 

resultado da interação do paciente, consultor e consultante. 
B) A busca ativa de casos é uma atividade de impacto coletivo bem fundamentada, essencial e efetiva para 

a vigilância à saúde. 
C) Ao atendermos o paciente utilizando o método clínico centrado na pessoa, o atributo da Atenção 

Primária à Saúde contemplado é a Universalidade. 
D) A visita domiciliar pode ser classificada em quatro tipos: internação domiciliar, a busca ativa de casos e 

de faltosos, o acompanhamento a pacientes crônicos e acamados e a observação do paciente e sua 
família em sua residência. 

 

QUESTÃO 11 
O diagnóstico de uma determinada doença é uma decisão médica baseada na avaliação de um conjunto de 
informações clínicas obtidas de um paciente em uma ou mais ocasiões. Essas informações podem referir-se 
aos dados iniciais dos pacientes, aos resultados dos exames complementares ou mesmo aos dados de 
evolução clínica com ou sem tratamento. Assim sendo, saber quanto cada uma dessas informações é 
relevante e auxilia na detecção de uma doença ou condição é de grande utilidade na prática clínica. 
Entre os conceitos abaixo, escolha qual corresponde à realidade. 
A) Valor Preditivo Positivo (VPP) é a proporção de indivíduos verdadeiramente positivos em relação aos 

diagnosticados negativos apresentados pelo teste. 
B) Especificidade é a capacidade de um teste diagnóstico identificar os verdadeiros negativos nos 

indivíduos verdadeiramente sadios.  
C) Acurácia é a proporção de acertos, ou seja, o total de verdadeiramente positivos e falsos negativos, em 

relação à amostra estudada. 
D) Sensibilidade é à capacidade de um teste diagnóstico identificar os verdadeiros negativos entre os 

indivíduos sadios. 
 

QUESTÃO 12 
Paciente do sexo feminino, 56 anos de idade, há 3 anos na menopausa  e há 2 em  reposição hormonal oral, 
IMC 27,6, não tabagista, normotensa, recém-diagnosticada com diabetes T II (Glicemia de jejum 180mg/dl, 
TTG após 2h 268 mg/dl, hemoglobina glicada 7,5%, Colesterol Total 200 mg/dl, HDLc 65 mg/dl, 
Triglicérides 110 mg/dl, LDLc 113 mg/dl, Creatinina sérica 0,7mg/dl, TSH 3,2). 
Entre as alternativas abaixo, qual contempla as orientações para esse caso? 
A) Encaminhar ao endocrinologista após instituir Insulina NPH pela manhã, referir à nutricionista e ao 

oftalmologista além de avaliar pulsos periféricos e pés. 
B) Encaminhar ao nutricionista, avaliar pés e pulsos periféricos, solicitar microalbuminúria de 24h, sete 

dias após iniciar insulinoterapia plena.  
C) Encaminhar ao endocrinologista e ao oftalmologista apenas depois de dez dias do início da insulina 

NPH à noite. Além de avaliar pés e pulsos periféricos, solicitar a realização demicroalbuminúria de 24h. 
D) Encaminhar ao oftalmologista, realizar a troca da via da reposição hormonal oral paratransdérmica, 

avaliação de pés e pulsos periféricos e encaminhamento à nutricionista. 
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QUESTÃO 13 
Relacione a 2.ª coluna de acordo com a 1.ª. 
 
A) Família Nuclear (    ) Diferentes gerações na mesma família 
B) Família Uniparental (    ) Pai, mãe, filho(s) 
C) Família Ampliada (    ) Pessoas que vivem juntas mas não têm laços de sangue 
D) Família Extensa ou Ramificada (    ) Após uma separação constituiu nova família 
E) Família Matrifocal ou Adotivada (    )  Nuclear + parentes e/ou amigos 
F) Família Recomposta (    )  Pai OU mãe e filho (s) 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA . 
A) C, A, B, F, D, E.  
B) D, A, E, F, C, B. 
C) D, A, C, E, F, B. 
D) C, A, E, F, D, B. 
 

QUESTÃO 14 
A febre de Chikungunya (CHIK), causada pelo vírus Chikungunya, é uma doença arboviral transmitida pela 
picada dos mosquitos Aedes infectados. A doença já afetou milhões de pessoas e continua a causar 
epidemias em muitos países. No final de 2013, a primeira transmissão local (autóctones) nas Américas foi 
documentada. Febre de CHIK pode não ter as manifestações típicas ou pode coexistir com outras doenças 
infecciosas e não infecciosas. O diagnóstico diferencial deve levar em conta aspectos epidemiológicos, tais 
como local de residência, histórico de viagens e de exposição. Entre as doenças que devem ser consideradas 
no diagnóstico diferencial, encontramos, principalmente, Dengue, Leptospirose, Malária, Meningite e 
Artrite pós-infecção. A respeito desse tema, marque a alternativa CORRETA.      
A) A febre Chikungunya atinge todas as faixas etárias, e ambos os gêneros são afetados por igual. Depois 

de um período de incubação de 3-7 dias da picada de mosquito, o vírus de CHIK causa uma enfermidade 
febril, associada com artralgia/artrite, dor nas costas e cefaleia.  

B) Na maioria dos pacientes, os sintomas desaparecem em 1-3 semanas. Entretanto, alguns pacientes 
podem ter uma recaída dos sintomas reumatológicos (por exemplo, poliartralgia, poliartrite e 
tenossinovite) nos meses seguintes à doença aguda. Proporções variáveis de pacientes relatam dores 
articulares persistentes durante meses ou anos. 

C) As condições a seguir são indicativas de necessidade de encaminhar o paciente: febre persistente por 
mais de cinco dias, dor intratável, tontura postural, extremidades frias, diminuição da produção de urina, 
qualquer sangramento sob a pele ou através de qualquer orifício, vômito incessante, gravidez, pessoas 
acima de 60 anos de idade e recém-nascidos. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 15 
Quanto à Saúde do Idoso, sabe-se que, ao envelhecer, a maioria das pessoas se queixa com frequência de 
esquecimentos cotidianos. Esse transtorno da memória relacionado à idade acaba sendo uma constância no 
consultório do médico de família. A memória é a capacidade para reter e fazer uso posterior de uma 
experiência, condição necessária para desenvolver uma vida independente e produtiva. Um problema da 
memória é sério quando afeta as atividades do dia a dia, ou seja, quando a pessoa tem problemas para 
recordar como fazer coisas cotidianas. 
Com referência a esse assunto, assinale a assertiva INCORRETA. 
A) A demência é uma síndrome clínica decorrente de doença ou disfunção cerebral, de natureza crônica e 

progressiva, na qual ocorre perturbação de múltiplas funções cognitivas, incluindo memória, atenção e 
aprendizado, pensamento, orientação, compreensão, cálculo, linguagem e julgamento. 

B) A demência produz um declínio apreciável no funcionamento intelectual que interfere com as atividades 
diárias, como higiene pessoal, vestimenta, alimentação, atividades fisiológicas e de toalete. 

C) O comprometimento das funções cognitivas comumente não vem acompanhado por deterioração do 
controle emocional e nem do comportamento social. 

D) Entre as pessoas idosas, a demência faz parte do grupo das mais importantes doenças que acarretam 
declínio funcional progressivo e perda gradual da autonomia e da independência. A incidência e a 
prevalência das demências aumentam exponencialmente com a idade. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO : Leia com atenção o texto abaixo para responder às questões que se seguem. 

 
O grande apagão 

 

Sempre me impressionou o tabu que envolve algumas palavras. Por muito tempo palavrões 
pronunciados em outro idioma apareciam nas legendas de nossos cinemas e TV substituídos  por 
reticências, ou numa tradução mais branda, enquanto na tela se desenrolavam cenas então ditas “fortes”. 
Hoje pouca coisa seria considerada imprópria, pois a qualquer hora do dia crianças ligam a TV e, a não ser 
que haja algum adulto presente propondo algo mais divertido, assistem a cenas tórridas. A intimidade 
pessoal vem sendo tão banalizada que pouca coisa nos choca – ou escondemos isso para que não pareçamos 
antiquados? 

Voltando aos tabus verbais: procuramos evitar o nome de certas enfermidades que nos assustam, 
como se, pronunciadas, elas pudessem nos contaminar. O Diabo tem centenas de apelidos – um dos 
encantos na minha obra predileta, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, é ver os nomes que lhe dão, 
sobretudo no interior, de “Coisa Ruim”, “Renegado” e outros: é a poderosa e colorida imaginação do povo, 
criativa como a das crianças. 

Atualmente, ao menos nos escalões do governo, “recessão”, “apagão” e “racionamento” são os 
malditos, como se, mascarados por eufemismos, eles não fossem o flagelo real de empresas e indivíduos, 
pela incompetência ou interesses políticos das autoridades responsáveis (que vinham sendo avisadas), 
provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas estruturais 
pelo país. 

“Recessão”, como mencionada (logo corrigida) pelo ministro da Fazenda, poderia ter uma conotação 
positiva, com o significado de controlar para arrumar, e depois refazer a casa, buscando o bem real de seus 
moradores – até onde isso interessa ao Estado. 

Empenhado numa batalha feroz pela manutenção do poder, o governo nos arrastou a este fundo de 
oceano onde estamos ancorados, raspando as areias e ameaçando ali ficar: estimulou com 
veemência o consumo, deixando multidões inadimplentes ou gravemente endividadas. Tratou adversários de 
maneira abominável, iludiu o povo com promessas vãs, de muitas maneiras colaborou para o apagão das 
nossas estruturas públicas e a fragilidade dos nossos valores morais. 

Volto a mencionar algumas mazelas, além de água e energia: o caos na educação (vejam as redações 
do Enem e o desinteresse pela melhor qualificação do ensino), que deveria obter os maiores investimentos, 
pois é onde tudo começa: posso tomar banho frio e enxergar à luz de velas, mas preciso de uma cabeça 
instruída para decidir minha vida e a do meu país. 

Lembro o precaríssimo saneamento, a segurança falida, as leis ineficientes e a impunidade que 
causam uma carnificina diária; a situação da saúde é criminosa; os meios de transporte atormentam as 
pessoas e entravam a economia; a comunicação corre o risco de ser controlada; e relações internacionais 
inadequadas nos afastam dos países adiantados (lembrem que a diplomacia leva a imagem do país). 

Sozinho, o ministro Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente. Seriam 
necessários muitos competentes como ele para consertar o que aí está. Esperemos que, apesar dos problemas 
(não sabemos da missa nem dezoito avos), ele não desista, a fim de que este povo não seja mais massacrado, 
e a nação não passe vexames iguais ao exemplo que cito aqui: como muitas entidades públicas no Brasil, 
várias embaixadas brasileiras estão com as contas atrasadas. O governo não lhes envia os recursos 
essenciais, elas precisam economizar energia e água, não pagam a funcionários e fornecedores, falta papel 
para as impressoras – logo até o papel higiênico será uma preciosidade. 

Não sou pessimista, mas de um realismo moderado. Enquanto os responsáveis por essa escandalosa 
situação não tiverem a coragem de encarar a realidade, assumir e consertar seus malfeitos com honestidade 
e firmeza, continuaremos uma nação avestruz, com as ignorantes cabeças escondidas na areia. E não 
conseguiremos dar um passo à frente: será o escuro do apagão geral. 

(LUFT, Lya. O grande apagão. Revista Veja. p. 23, 4 de fevereiro de 2015.) 
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QUESTÃO 16 
Todos os recursos de argumentação foram usados pela autora na construção do texto, EXCETO 
A) Intertextualidade. 
B) Interrogação. 
C) Dados estatísticos. 
D) Linguagem figurada. 
 

QUESTÃO 17 
Ao longo do texto, verifica-se o uso da linguagem metafórica como recurso de expressão. Assinale a 
alternativa em que NÃO se observa esse uso. 
A)  “Empenhado numa batalha feroz pela manutenção do poder, o governo nos arrastou a este fundo de 

oceano...” (Linhas 21-22) 
B)  “... de muitas maneiras colaborou para o apagão das nossas estruturas públicas e a fragilidade dos 

nossos valores morais.” (Linhas 24-25) 
C)  “Sozinho, o ministro Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente.” (Linha 34) 
D)  “Seriam necessários muitos competentes como ele para consertar o que aí está.” (Linhas 34-35) 
 

QUESTÃO 18 
Considere o trecho:  
“Atualmente, ao menos nos escalões do governo, “recessão”, “apagão” e “racionamento” são os malditos, 
como se, mascarados por eufemismos, eles não fossem o flagelo real de empresas e indivíduos, pela 
incompetência ou interesses políticos das autoridades responsáveis (que vinham sendo avisadas), 
provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas estruturais 
pelo país.” (Linhas 13-17) 
Tendo em vista o contexto em que foi empregada, a palavra eufemismo é um recurso de expressão que 
significa o uso de 
A) expressões mais grosseiras.  
B) palavras mais brandas. 
C) termos técnicos. 
D) vocábulos coloquiais. 
 

QUESTÃO 19 
O termo “apagão” é usado reiteradamente no texto tanto com sentido denotativo, como com sentido 
conotativo. Marque a alternativa em que se verifica o uso desse termo com sentido denotativo. 
A) “O grande apagão” ( Título) 
B)  “... provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas 

estruturais pelo país.” (Linhas 16-17) 
C)  “E não conseguiremos dar um passo à frente: será o escuro do apagão geral.” ( Linhas 43-44) 
D)  “... iludiu o povo com promessas vãs, de muitas maneiras colaborou para o apagão das nossas estruturas 

públicas...” (Linhas 24-25)   
 

QUESTÃO 20 
Entre os problemas sociais brasileiros apontados pela autora, NÃO se encontra: 
A) educação. 
B) saúde. 
C) moradia. 
D) transporte. 
 

QUESTÃO 21 
Considere o trecho: “Sozinho, o ministro  Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente.” 
(Linha 34) Nesse trecho, a autora aponta, EXCETO 
A) a falta de preparo do ministro. 
B) a necessidade de competência coletiva. 
C) A importância de um trabalho em equipe. 
D) a ineficácia da competência solitária do ministro. 
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QUESTÃO 22 
Através de seus argumentos sobre a situação do Brasil, a autora revela-se, EXCETO  
A) realista. 
B) crítica. 
C) indignada. 
D) pessimista. 
 

QUESTÃO 23 
Considere o trecho:  “... um dos encantos na minha obra predileta, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães 
Rosa, é ver os nomes que lhe dão, sobretudo no interior, de “Coisa Ruim”, “Renegado” e outros...”  
(Linhas 9-11) 
Todos os termos abaixo correspondem ao referente “lhe”, negritado no trecho acima, EXCETO 
A) “Diabo. 
B) “Coisa ruim”. 
C) “Renegado” 
D) Guimarães Rosa. 
 

QUESTÃO 24 
As alternativas abaixo apresentam ações realizadas pelo governo para manter-se no poder, EXCETO 
A) Cumpriu promessas de campanha. 
B) Estimulou o consumismo. 
C) Desrespeitou adversários políticos. 
D) Enganou o povo. 
 

QUESTÃO 25 
Entre as consequências das ações do governo para manter-se no poder, NÃO se encontra:  
A) Inadimplência de milhares de brasileiros. 
B) Fortalecimento da economia. 
C) Endividamento de multidões. 
D) Agravamento de problemas sociais. 




