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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões de 
1 a 6:

Questões gramaticais.

A gramática é a mais perfeita das loucuras, sempre 
inacabada e perplexa, vítima eterna de si mesma 
e tendo de estar formulada antes de poder ser 
formulada — especialmente se se acredita que no 
princípio era o Verbo. Estou estudando gramática 
e fico pasmo com os milagres de raciocínio 
empregados para enquadrar em linguagem 
“objetiva” os fatos misteriosos da língua. Alguns 
convencem, outros não. Estes podem constituir 
esforços meritórios, mas se trata de explicações que 
a gente sente serem meras aproximações de algo 
no fundo inexprimível, irrotulável, inclassificável, 
impossível de compreender integralmente. Mas vou 
estudando, sou ignorante, há que aprender. Meu 
consolo é que muitas das coisas que me afligem 
devem afligir vocês também. Ou pelo menos coisas 
parecidas.

*
Nenhuma gramática ou dicionário, que eu saiba, 
reconheceu a visibilíssima existência do pronome 
indefinido “nego”, pronunciado “nêgo”, que, 
inclusive, já entrou faz muito para a literatura, 
pelo menos a literatura das crônicas de jornal. Na 
verdade, um estrangeiro que disponha do melhor 
dicionário e da melhor gramática continuará 
ignorando um pronome de uso universal nos bate-
papos informais, com sua variante paulista — 
“neguinho”. Não é a mesma coisa que “alguém” 
ou “todos”, mas anda perto; assim como sua forma 
negativa — “nego não” — não é a mesma coisa que 
“ninguém”, mas anda perto. Todo mundo conhece 
frases como “nego aqui é muito tolerante”, “nego 
não conserta esta bagunça porque não quer”, 
“nego vai lá e dá um pau nele” etc. Nestas questões 
lexicográficas, nego muitas vezes deixa escapar 
coisas óbvias como esta.

*
Dois verbos estão a carecer de estudo. O primeiro 
é o verbo “chamar-chamar”, de uso restrito, porém 
intenso. Ninguém, ao discar o telefone e não 
encontrar resposta do outro lado, diz “chama e 
ninguém atende”. Invariavelmente, diz “chama-
chama e ninguém atende”. É o verbo “chamar-
chamar”, certamente defectivo e com uma 
conjugação curiosa por flexionar também no meio, 
que precisa ser regulamentada — e com certeza o 
deputado Freitas Nobre tem algumas idéias sobre 
o assunto.

*
O outro é o verbo “coisar”, que, apesar de constar 
dos dicionários, é um pouco desprestigiado, 

senão mesmo insultado, quando me parece uma 
das grandes conquistas da língua portuguesa, de 
crescente atualidade na era tecnológica. Como 
conseguiria um indivíduo mecanicamente inepto 
como eu sobreviver sem o extraordinário verbo 
— tendo de coisar o como-é-o-nome do aparelho 
de som e pedir ao técnico que coise por favor o 
negócio que faz a imagem da tevê ficar coisando o 
tempo todo?

Texto Adaptado. RIBEIRO, João Ubaldo. Questões 
gramaticais. In: Arte e ciência de roubar galinhas. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.
________________________________________

01. A respeito do trecho: “Meu consolo é que muitas 
das coisas que me afligem devem afligir vocês 
também. Ou pelo menos coisas parecidas.” Pode-
se afirmar que o termo “coisas” se refere no texto a:
a) Dificuldades de compreensão da lógica da 
gramática, que tenta explicar os fenômenos 
transitórios e, por vezes, ilógicos da língua.
b) Dificuldades acerca de fenômenos de 
interpretação e comunicação, com alguma relação 
com a gramática e questões linguísticas.
c) Dificuldades acerca da relação entre fenômenos 
de qualquer natureza e suas tentativas objetivas de 
explicação.
d) Dificuldades de apreensão dos movimentos 
explicatórios da gramática, que são suficientes para 
uma abordagem adequada do fenômeno linguístico.
________________________________________

02. No trecho: “Nenhuma gramática ou dicionário, 
que eu saiba, reconheceu a visibilíssima existência 
do pronome indefinido ‘nego’”, o autor faz referência 
à classe gramatical dos pronomes. A respeito desta 
classe, é INCORRETO afirmar que:
a) Existem para substituir ou acompanhar o nome. 
Seu próprio nome se refere a esta propriedade, 
visto que é composto de: pró – para, em favor de; 
e nome.
b) São classificados de acordo com suas distintas 
propriedades semânticas ou sintáticas.
c) Tradicionalmente, se subdividem em: pessoais, 
de tratamento, do caso reto e do caso oblíquo; 
possessivos; indefinidos; interrogativos e relativos.
d) São usados majoritariamente em sua acepção 
original de substituir ou acompanhar um nome, 
ou mais propriamente, um substantivo, sendo 
raros os usos em que se referem a outras classes 
gramaticais. 
________________________________________

03. No trecho: “assim como sua forma negativa — 
“nego não” — não é a mesma coisa que “ninguém”, 
mas anda perto” Temos a palavra “não” ao lado de 
“nego”, em sua função semântica de expressão 
de negatividade. A respeito da classificação, 
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propriedades semânticas e função sintática da 
palavra NÃO, é correto afi rmar que:
a) Dentre as palavras do campo semântico da 
negação, NÃO é seguramente a mais utilizada, 
tendo signifi cado equivalente a NEM, NUNCA, 
JAMAIS e SEMPRE.
b) Trata-se da classe gramatical advérbio, pois 
sua função sintática é a modifi cação, alteração e 
caracterização negativa somente de um verbo, ou 
de um sintagma verbal.
c) Trata-se da classe gramatical adjetivo, pois 
sua função sintática é modifi cação, alteração e 
caracterização negativa somente de um verbo, ou 
de um sintagma verbal.
d) Trata-se de uma palavra que se classifi ca 
tradicionalmente como advérbio ou substantivo, 
podendo ainda servir somente para expressão de 
dúvida, em uma frase interrogativa, ou ainda com a 
intenção de receber uma resposta positiva. 
________________________________________

04. A respeito do trecho: “É  o verbo “chamar-
chamar”, certamente defectivo”, podemos afi rmar 
que a conclusão de que o “novo verbo” se enquadra 
no grupo de verbos defectivos da Língua Portuguesa 
se dá a partir da compreensão de verbo defectivo 
como:
a) verbos que não possuem todos os modos verbais.
b) verbos que não possuem todas as pessoas 
verbais.
c) verbos que não possuem todos os tempos 
verbais.
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
________________________________________

05. A respeito do uso do verbo “coisar” no trecho: 
“pedir ao té cnico que COISE por favor o negó cio 
que faz a imagem da tevê  fi car COISANDO o tempo 
todo”, é correto afi rmar que estão conjugados, 
respectivamente:
a) “que coise” – no imperativo presente; e “coisando” 
– na forma do particípio presente.
b) “que coise” – no subjuntivo presente; e “coisando” 
– na forma do gerúndio.
c) “que coise” – no presente do indicativo; e 
“coisando” – na forma do gerúndio.
d) “que coise” – no subjuntivo pretérito; e “coisando” 
– na forma do gerúndio.
________________________________________

06. A respeito da perífrase verbal “a carecer” no 
trecho: “Dois verbos estã o a carecer de estudo” é 
INCORRETO afi rmar que: 
a) Está no presente do indicativo, e tem o mesmo 
valor semântico e mesma classifi cação da forma 
verbal “carecendo”.
b) É a forma mais utilizada em Portugal, sendo 
preferida, no Brasil, a forma com o gerúndio 
“carecendo”.

c) Do ponto de vista do signifi cado, as formas “a 
carecer” e “carecendo” não possuem grandes 
diferenças.
d) “A carecer” é uma perífrase formada por uma 
preposição e o verbo no infi nitivo, ao passo que 
“carecendo” é a forma do gerúndio.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA 

07. Considere uma dada prova de múltipla escolha, 
em que cada questão tem 4 alternativas, sendo 
apenas uma delas correta. Um aluno “chuta” 
aleatoriamente uma resposta qualquer entre as 
possíveis escolhas, pois não sabe a resposta. 
Sabendo que o aluno dominava 70% do conteúdo, 
qual será a chance dele acertar uma das questões 
escolhida aleatoriamente?
a) 0,775.
b) 1.
c) 1,750.
d) 0,250.
________________________________________

08. Qual o tempo, em meses, necessário para um 
capital de R$ 30.000,00 gerar um montante de R$ 
40.000,00 aplicado à uma taxa de 1 % ano mês? 
Considere: log 1,33 = 0,12 e log 1,01 = 0,004. 
a) 10.
b) 30.
c) 20.
d) 40.
________________________________________

09. Dadas as razões x/2 = y/3 = z/5, calcule os 
valores de x, y e z, respectivamente, sabendo-se 
que 5x + 2y + 3z = 310.
a) 2, 3, 5.
b) 5, 2, 3.
c) 20, 30, 50.
d) 2/5, 3/2, 5/3.
________________________________________

10. Um prato circular tem área de 452,16 cm². 
Se quisermos guardar esse prato em uma caixa 
quadrada, qual será a área interna da caixa? 
Considere  = 3,14.
a) 14.
b) 16.
c) 15.
d) 12.

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Em 2005, entrou em vigor o chamado Protocolo 
de Kyoto, tratado internacional destinado a buscar 
uma redução na emissão de gases que agravam 



3

o efeito estufa. Qual dos seguintes países não 
assinou esse acordo?
a) Estados Unidos.
b) Brasil.
c) China.
d) Rússia.
________________________________________

12. Ao longo do ano de 2015, a onda migratória 
de refugiados em direção à Europa atingiu níveis 
alarmantes, conforme noticiado pelos principais 
meios de comunicação. A maior parte desses 
refugiados são provenientes de qual dos seguintes 
países?
a) Afeganistão.
b) Síria.
c) Paquistão.
d) Iraque.
________________________________________

13. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
cujo objetivo é zelar pela manutenção da paz e da 
segurança internacionais, é constituído por cinco 
membros permanentes. Assinale a alternativa que 
indica um desses membros:
a) Alemanha.
b) Japão.
c) Rússia.
d) Brasil.
________________________________________

14. Em economia, BRIC é uma sigla que se refere a 
quatro países que se destacam no cenário mundial 
como países emergentes e em desenvolvimento. 
Quais são esses países?
a) Brasil, Rússia, Índia e China.
b) Bélgica, Rússia, Itália e Chile.
c) Brasil, Reino Unido, Israel e China.
d) Bélgica, Rússia, Israel e Chile.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. A Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 dispõe, em seu artigo 196, que “a saúde 
é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”. 
A descentralização político-administrativa, com 
ênfase na municipalização, constitui importante 
ferramenta para a consecução do direito à saúde. 
Sobre o tema, com base nos “Pactos pela Vida 
em Defesa do SUS e de Gestão” é INCORRETO 
afirmar que:

a) O Pacto de Gestão do SUS parte de uma 
constatação indiscutível: o Brasil é um país 
continental e com muitas diferenças e iniquidades 
regionais.
b) O processo de descentralização ampliou 
o contato do Sistema Único de Saúde com a 
realidade social, política e administrativa do país 
e com suas especificidades regionais, tornando-se 
mais complexo e colocando os gestores a frente 
de desafios que busquem superar a fragmentação 
das políticas e programas de saúde através 
da organização de uma rede regionalizada e 
hierarquizada de ações e serviços e da qualificação 
da gestão.
c) A Regionalização é uma diretriz do Sistema 
Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto 
de Gestão e deve orientar a descentralização das 
ações e serviços de saúde e os processos de 
negociação e pactuação entre os gestores.
d) O Pacto de Gestão do SUS não radicaliza a 
descentralização de atribuições do Ministério da 
Saúde para os Estados e para os Municípios. Seu 
objetivo é aperfeiçoar gradualmente o mecanismo 
de gestão descentralizada.
________________________________________

16. Uma das diretrizes do serviço público de saúde é 
a participação da comunidade. Sobre a participação 
da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde, é correto afirmar que:
a) Apesar de ser uma diretriz do serviço público de 
saúde, não é razoável dar importância à avaliação 
leiga do usuário do SUS, uma vez que a ponderação 
sobre a eficiência do sistema passa por critérios 
técnicos, não acessíveis à população em geral.
b) A Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, prevê 
a existência de duas instâncias colegiadas, em 
cada esfera de governo, a saber: I – Conferência de 
Saúde; e II – Conselho de Saúde. Prevê, ainda, que 
a representação dos usuários nessas instâncias 
será paritária em relação ao conjunto dos demais 
segmentos.
c) A Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, prevê 
que o Conselho de Saúde atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política de 
saúde na instância correspondente, excluindo-se de 
sua apreciação, no entanto, aspectos econômicos e 
financeiros.
d) A Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, prevê 
que a existência da Conferência de Saúde e do 
Conselho de Saúde prejudica a atuação do Poder 
Legislativo.
________________________________________

17. Sobre a obrigatoriedade de ser permitida a 
presença de um acompanhante, junto à parturiente, 
de acordo com as disposições constantes da Lei 
8.080/90, é correto afirmar que:
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a) A obrigação a que se refere o enunciado alcança 
os serviços de saúde da rede própria do Sistema 
Único de Saúde, mas não da rede conveniada.
b) Os hospitais de todo o país são obrigados, em 
razão da existência de lei ordinária, a manter aviso 
informando sobre o direito de a parturiente ser 
acompanhada durante todo o período de trabalho 
de parto, parto e pós-parto.
c) Poderá o médico responsável pelo parto 
determinar que o acompanhante se retire.
d) O acompanhante será o indicado pela parturiente, 
de acordo com a orientação prévia do médico 
obstetra.
________________________________________

18. Um dos princípios do Sistema Único de Saúde 
é o da “conjugação dos recursos financeiros, 
tecnológicos, materiais e humanos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
prestação de serviços de assistência à saúde da 
população”. A fim de sistematizar essa “conjugação 
de recursos” entre as entidades da federação, a 
lei prevê uma repartição de competências. No que 
diz respeito, especificamente, à competência da 
direção municipal do Sistema Único de Saúde, é 
INCORRETO afirmar que:
a) A execução de serviços de vigilância 
epidemiológica é de competência da direção 
municipal do Sistema Único de Saúde.
b) A definição e a coordenação do sistema de 
vigilância sanitária são de competência da direção 
municipal do Sistema Único de Saúde.
c) Insere-se na competência da direção municipal 
do Sistema Único de Saúde a tarefa de colaborar 
na fiscalização das agressões ao meio ambiente 
que tenham repercussão sobre a saúde humana 
e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e 
federais competentes, para controlá-las.
d) À direção municipal do Sistema Único de 
Saúde compete formar consórcios administrativos 
intermunicipais.
________________________________________

19. Considere a seguinte situação: paciente 
masculino, 63 anos, chega ao pronto socorro com 
queixa de precordialgia típica, com irradiação para 
membro superior esquerdo, associado a diaforese 
e náuseas. Ao exame, frequência cardíaca de 110 
bpm, pressão arterial 85/50 mmHg, saturação de 
02 93%, frequência respiratória 20 ipm. Murmúrio 
vesicular presente sem ruídos adventícios, bulhas 
rítmicas em 2 tempos sem sopros. Presença 
de estase jugular e refluxo hepatojugular. 
Eletrocardiograma com ritmo sinusal, frequência 
cardíaca 110 bpm, sem alterações da repolarização, 
com supra desnivelamento de segmento ST em DII, 
DIII, AVF, V3R E V4R. Conforme o caso exposto, 
qual medicação pode ser feita com segurança:

a) Morfina.
b) Isordil.
c) Nitroglicerina.
d) Enoxaparina.
________________________________________

20. Considere a seguinte situação: paciente  
masculino, 63 anos, em consulta de rotina, apresenta 
carteirinha com as últimas medidas da pressão 
arterial, com média de pressão arterial de 150x90 
mmHg. Paciente sem antecedentes pessoais. 
Quais medicações seriam as mais indicadas para 
este paciente?
a) Hidroclorotiazida + metildopa.
b) Hidroclorotiazida + captopril.
c) Captopril + hidralazina.
d) Hidralazina + metildopa.
________________________________________

21. Na crise aguda de Gota, qual medicação NÃO 
está indicada?
a) Colchicina.
b) Alopurinol.
c) Antiinflamatórios não hormonais.
d) Corticóides orais.
________________________________________

22. Considere a seguinte situação: paciente do 
sexo feminino, 34 anos, há 3 semanas apresenta 
epigastralgia tipo queimação, com piora ao jejum 
e melhora com ingestão de alimentos. Nega 
vômitos, disfagia ou perda de peso. Paciente sem 
antecedentes pessoais. Sem história familiar de 
câncer. Qual a conduta mais correta para esta 
paciente?
a) Solicitar endoscopia digestiva alta.
b) Prescrever hidróxido de alumínio.
c) Prescrever omeprazol.
d) Prescrever dipirona.
________________________________________

23. Sobre o hipotireoidismo, assinale a assertiva 
correta.
a) A principal causa de hipotireoidismo autoimune 
no Brasil é a tireoidite de Hashimoto.
b) Síndrome do túnel do carpo, bradicardia e 
alopécia são sinais raros no hipotireoidismo.
c) O Anti-TPO (anticorpo tireoperoxidase) é positivo 
apenas na tireoidite de Hashimoto.
d) O tratamento para tireoidite de Hashimoto é feito 
com propiltiouracil e metimazol.
________________________________________

24. Considere a seguinte situação: paciente 
masculino, 36 anos, peso 50 kg, apresenta há 
2 meses tosse, que era seca e tornou-se pouco 
produtiva, dispnéia, que progressivamente está 
aumentando e febre baixa. Ao exame, frequência 
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cardíaca 105 bpm, pressão arterial 120x80 
mmHg, frequência respiratória 28 ipm, saturação 
91%. Murmúrio vesicular presente sem ruídos 
adventícios, sem esforço respiratório. Bulhas 
rítmicas em 2 tempos sem sopros. Antecedentes 
pessoais: paciente HIV positivo. Solicitado raio X de 
tórax com infiltrado difuso bilateral. BAAR negativo. 
Conforme sua hipótese diagnóstica, qual o melhor 
tratamento empírico para este paciente?
a) Levofloxacino 500 mg  1 comprimido 24/24 horas.
b) Azitromicina 500 mg - 1 comprimido 24/24 horas.
c) Sulfametozaxol+trimetroprima 400+80 mg - 3 
comprimidos 6/6 horas.
d) Amoxicilina 500 mg – 2 comprimidos 8/8 h.
________________________________________

25. Qual dos pacientes abaixo, com diagnóstico de 
pneumonia adquirida na comunidade, poderia ter 
tratamento ambulatorial?
(PA = pressão arterial / FC = frequência cardíaca / 
Sat = saturação / FR = frequência respiratória / neut 
= neutrófilos / linf = linfócitos)
a) paciente do sexo masculino, 52 anos, orientado, 
FC 110 bpm, FR 26 ipm, PA 130x80 mmHg, Sat 
92%, leucócitos 19.000 (neut 68%/ linf 20%), uréia 
17 mg/dl.
b) paciente do sexo feminino, 58 anos, orientada, 
FC 105 bpm, FR 32 ipm, PA 120x80 mmHg, Sat 
93%, leucócitos 17.000 (neut 56%/ linf 35%), uréia 
54 mg/dl.
c) paciente do sexo masculino, 68 anos, orientado, 
FC 120 bpm, FR 34 ipm, PA 110x60 mmHg, Sat 
94%, leucócitos 16.000 (neut 81%/ linf 10%), uréia 
65 mg/dl.
d) paciente do sexo masculino, 78 anos, confuso, 
FC 130 bpm, FR 32 ipm, PA 85x55 mmHg,  Sat 91 
%, leucócitos 16.000 (neut 74%/ linf 22%), uréia 89 
mg/dl.
________________________________________

26. Considere a seguinte situação: paciente 
masculino, 62 anos, peso 65 kg, vem para consulta 
de rotina com exames laboratoriais. Paciente é 
diabético tipo 2 há 12 anos, em uso de insulina 
NPH e regular há 3 anos. Nos exames de sangue, 
paciente apresenta glicemia de jejum de 205 mg/dl, 
Hbglicada 8,5%, creatinina 1,5 mg/dl, uréia 63 mg/
dl. Qual a conduta mais completa para este caso?
a) Enfatizar a importância da dieta e exercícios 
físicos e retorno em 6 meses.
b) Enfatizar a importância da dieta e exercícios 
físicos, aumentar dose de insulina e retorno em 3 
meses.
c) Enfatizar a importância da dieta e exercícios 
físicos, aumentar dose de insulina e solicitar urina 
1.
d) Enfatizar a importância da dieta e exercícios 
físicos, aumentar dose de insulina, solicitar urina i e 
encaminhar para nefrologista.

27. Com relação a hepatites virais, marque a 
assertiva correta:
a) A Hepatite A é transmitida quase exclusivamente 
por via fecal-oral.
b) Paciente com Hepatite B aguda, apresenta 
HBsAg negativo e Anti-HBs positivo.
c) A principal via de transmissão da Hepatite C é a 
sexual.
d) A Hepatite E é endêmica da região Amazônica, e 
sua principal via de transmissão é a sexual.
________________________________________

28. Considere a seguinte situação:  paciente do sexo 
masculino, 64 anos, há 1 dia começou com cefaleia 
na região frontal, associado com 3 episódios de 
vômitos. Hoje paciente teve piora dos sintomas, 
associado com febre, 39 ºC, e rebaixamento do 
nível de consciência. Ao exame físico, pressão 
arterial 130x80 mmHg, frequência cardíaca 120 
bpm, frequência respiratória 22 ipm, saturação 94%, 
temperatura axilar 38,9 c. Glasgow 14. Murmúrio 
vesicular presente sem ruídos adventícios, bulhas 
rítmicas em 2 tempos sem sopros. Sinais de Kernig 
e Brudzinski positivos. Sem déficits motores, 
pupilas isocóricas fotorreagentes. Qual o provável 
diagnóstico?
a) Acidente vascular cerebral.
b) Delirium hipoativo.
c) Meningite.
d) Coma mixedematoso.
________________________________________

29. Tendo por base as disposições da Lei Orgânica 
do Município de Cianorte, é correto afirmar que:
a) A organização dos poderes no Município 
compreende os poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário.
b) O Poder Legislativo Municipal, ou seja, a Câmara 
de Vereadores, tem competência para representar 
o Município em Juízo e fora dele.
c) Além de tratar de assuntos referentes às 
atribuições da Câmara de Vereadores e do Prefeito 
Municipal, a Lei Orgânica do Município possui 
regramento sobre política agrícola e agrária, 
esportes, cultura e habitação.
d) Compete ao Prefeito Municipal autorizar a 
denominação de logradouros públicos, sendo 
vedada a alteração dos existentes.
________________________________________

30. Em alguns casos o vereador poderá se licenciar 
do cargo. Sobre o assunto, com base no que 
estabelece a Lei Orgânica do Município de Cianorte, 
é INCORRETO afirmar que:
a) O vereador poderá licenciar-se por motivo de 
doença.
b) O vereador perderá o mandato automaticamente, 
quando for investido no cargo de Secretário 
Municipal ou Diretor equivalente.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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c) O vereador poderá afastar-se do cargo para tratar 
de assuntos particulares, desde que o afastamento 
não ultrapasse 120 (centro e vinte) dias por sessão 
legislativa. Nesse caso, não receberá remuneração 
durante o afastamento.
d) O vereador poderá afastar-se para desempenhar 
missões temporárias, de caráter cultural ou de 
interesse do Município.




