
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante
das provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente
devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta
azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de
qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata
exclusão do candidato.

3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D
e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.

6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo
assinar a Ata de Prova.

7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.

8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados em data, horário e local descritos no
Cronograma de Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.

10. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao
fiscal da sala a sua substituição.

Boa prova!

MÉDICO CLÍNICO-GERAL
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

“Matamos nossos rios; não há partido que vá resolver isso.”
Pedro Castro
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04
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“Matamos os nossos rios e as nossas florestas, e não há partido ou político que vá resolver
isso sozinho”, atesta o fotógrafo Sebastião Salgado, no documentário O Sal da Terra (que
concorreu ao Oscar).  Para ele, o problema da crise hídrica brasileira é “de toda a sociedade. Todos
somos seres políticos e temos responsabilidades sociais”.

As ações do fotógrafo de 71 anos vão além do discurso afinado. Desde 1998, ele e sua
esposa, Lélia Wanick, __________ o Instituto Terra, responsável pelo plantio de mais 2 milhões
de árvores em Aimorés, no interior de Minas Gerais. De acordo com Salgado, a falta de água
_____ sido mais sentida agora, “mas esse problema já vem acontecendo há muito tempo. Se
estivéssemos cuidando dos rios e das florestas, não estaríamos tão dependentes das chuvas para
encher os reservatórios".

É este Sebastião Salgado engajado que o filme O Sal da Terra revela. Dirigido pelo alemão
Wim Wenders e por Juliano Ribeiro Salgado, filho do casal, o filme concorreu ao Oscar na categoria
documentário. O longa vai além da obra do artista e mostra o agente social, o ambientalista. Para
Lélia, o documentário “é mais do que um filme sobre a fotografia ou sobre a história de um homem,
é um filme que mostra um ponto de vista sobre o mundo”.

Ao falar para mais de mil pessoas no projeto Sempre um Papo, que ________ escritores e
artistas para conversarem com o público em Belo Horizonte, Sebastião Salgado arrancou aplausos.
“A solução para a crise hídrica é simples: não medir esforços. O Brasil é um País incrível, mas
parece que o brasileiro não percebe isso. Ainda somos muito pessimistas em relação à nossa
própria gente”, alertou.

Salgado afirma que “hoje temos um Brasil moderno, mas que foi construído sobre as
florestas e os rios". Por isso, devemos repensar o consumo. "Depois do segundo governo do PT,
há um acesso de 40 milhões de pessoas à classe média. Isso nunca aconteceu e é positivo, mas
gera demanda de água”, explica. Sebastião Salgado arrancou aplausos. “É absolutamente
necessário que todas as instituições, sejam públicas ou privadas, façam sua parte", diz ele.

É nesse sentido que o projeto Olhos d’Água pretende revitalizar todas as nascentes da bacia
do Rio Doce, que tem o tamanho de Portugal. O fotógrafo contou ao público que a iniciativa do
Instituto Terra "é um projeto que custa bilhões, mas, comparativamente, sai mais barato do que
comprar aviões caça da Suécia".

Doutor em economia, Salgado conheceu Lélia enquanto fazia universidade em Vitória. "São
50 anos de sonhos realizados juntos", ela afirma sorridente. Um desses sonhos é o reflorestamento
da fazenda, herdada da família do fotógrafo, que estava totalmente degradada e deu origem ao
Instituto.

(Texto adaptado especialmente para esta prova – http://www.cartacapital.com.br/cultura/matamos-nossos-rios-
nao-ha-partido-que-resolva-isso-diz-sebastiao-salgado-6562.html)

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que
preenche, correta e respectivamente, as lacunas
das linhas 06, 08 e 16.

A) mantêm – tem – leva
B) mantém – têm – leva
C) mantem – tem – levam
D) mantêm – têm – levam
E) mantém – tem – leva

QUESTÃO 02 – O texto só NÃO diz, acerca de
Sebastião Salgado, que ele:

A) É afinado em seu discurso sobre a crise
hídrica.

B) É engajado nas questões sociais e
ambientais.

C) É, além de fotógrafo, um agente social e
ambientalista.

D) Foi aplaudido ao falar para um grande
público.

E) Recebeu o Oscar pelo documentário O sal da
Terra.
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QUESTÃO 03 – Analise as seguintes afirmações
acerca do texto:

I. À medida que temos responsabilidades
sociais, o problema da crise hídrica diz
respeito a todos nós.

II. A crise relacionada à água, no Brasil, é um
problema de solução extremamente
simples.

III. A modernidade do Brasil teve como
contrapartida negativa a degradação de
florestas e rios.

IV. É fundamental que as nascentes d’água
sejam preservadas, assim como que as
florestas e rios sejam mais bem cuidados.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I, III e IV.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 04 – Assinale V, se verdadeiro, ou F,
se falso, nas seguintes assertivas acerca de
relações de coesão entre elementos.

(  ) Na linha 06, “responsável” refere-se a
“fotógrafo” (l. 05).

(  ) Na linha 08, “problema” refere-se à “falta
de água” (linha 07).

(  ) Na linha 16, “que” remete a “projeto
Sempre um Papo” (l. 16).

(  ) Na linha 19, “isso” refere-se ao fato de o
Brasil ser um País incrível (expresso na
l. 18).

(  ) Na linha 25, “sua” refere-se a “instituições”
(l. 25).

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – F – V – F – V.
B) V – V – V – V – F.
C) F – F – F – F – V.
D) F – V – V – V – V.
E) F – V – F – V – F.

QUESTÃO 05 – As alternativas a seguir
sugerem alterações ou substituições que
manteriam a correção sintática do texto,
EXCETO em:

A) No fragmento “não há partido ou político que
vá resolver isso” (l. 01 e 02), a forma verbal
destacada pode ser substituída por “resolva”.

B) O verbo “revitalizar” (linha 26) pode ser
substituído por “dar vida à”.

C) Na linha 05, a expressão “vão além” pode ser
substituída por “extrapolam”, mas seria
necessário retirar a preposição que aparece
na sequência.

D) O verbo “arrancou” (l. 24) pode ser
substituído por “recebeu”.

E) O verbo “repensar” (l. 22) pode ser
substituído por “reconsiderar”.

QUESTÃO 06 – Analise as seguintes afirmações
sobre as relações de regência no texto:

I. A substituição da forma verbal “é” (l. 03)
por “pertence” exigiria também a troca da
preposição “de” (na sequência) por “a”.

II. A substituição de “Oscar” (l. 12) por “maior
premiação cinematográfica” criaria
condições para o emprego do sinal indicador
de crase após “concorreu”.

III. Se “classe média” (l. 23) fosse substituída
por “melhores condições de vida”, o
emprego de “a” com crase deveria ser
mantido.

IV. Se o vocábulo “público” (l. 27) fosse
substituído por “plateia”, seria obrigatório o
emprego do sinal indicador de crase após
“contou”.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e IV.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que
apresenta palavras acentuadas graficamente
em consonância com as mesmas regras que
determinam a acentuação, respectivamente, de
além, país e responsável (retiradas do texto).

A) refém – saúde – hábil.
B) hífen – baú – cível.
C) retém – juízes – possível.
D) porém – ícone – notável.
E) advêm – casuístico – pulsátil.
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QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa
INCORRETA acerca do emprego de sinais de
pontuação do texto.

A) A vírgula da primeira linha do texto justifica-
se por introduzir uma oração, iniciada por e,
com sujeito diferente da oração anterior.

B) Expressões como “Desde 1998” e “De acordo
com Salgado” (l. 05 e 07, respectivamente)
são separadas por vírgula por serem adjuntos
adverbiais deslocados.

C) Na linha 12, as vírgulas que isolam “filho do
casal” justificam-se por essa expressão ser
um aposto.

D) A vírgula da linha 09 separa uma oração
adverbial condicional deslocada.

E) A retirada da vírgula após “instituições”
(l. 25) não acarretaria mudanças de tipo
algum na frase; portanto, poderia ser
suprimida.

QUESTÃO 09 – É nesse sentido que o projeto
Olhos d’Água pretende revitalizar todas as
nascentes da bacia do Rio Doce, que tem o
tamanho de Portugal. (l. 26 e 27).

Todas as seguintes reescrituras da frase acima
preservam a correção gramatical e o seu sentido
original, EXCETO:

A) É com essa crença que o projeto Olhos
d’Água pretende revitalizar todas as
nascentes da bacia do Rio Doce, cujo
tamanho é igual ao de Portugal.

B) Desse modo, o projeto Olhos d’Água
pretende revitalizar todas as nascentes da
bacia do Rio Doce, a qual tem o tamanho de
Portugal.

C) O projeto Olhos d’Água, a partir dessa
concepção, pretende revitalizar todas as
nascentes da bacia do Rio Doce, que pode ser
comparada, em tamanho, a Portugal.

D) Esse é o sentido do projeto Olhos d’Água,
cujo pretende revitalizar todas as nascentes
da bacia do Rio Doce, que se equiparam, em
tamanho, ao território português.

E) O projeto Olhos d’Água pretende, assim,
revitalizar todas as nascentes da bacia do Rio
Doce, que se assemelha a Portugal em
tamanho.

QUESTÃO 10 – Se estivéssemos cuidando dos
rios e das florestas, não estaríamos tão
dependentes das chuvas para encher os
reservatórios. (l. 09 e 10).

Assinale a alternativa em que a partícula SE tem
a mesma classe gramatical que no fragmento
acima, retirado do texto.

A) Ele perguntou se poderia atrasar-se para o
encontro.

B) O fotógrafo, se pudesse, plantaria árvores no
mundo todo.

C) Não sabemos se a natureza poderá se
recuperar da nossa falta de cuidado.

D) O instituto prometeu que se plantariam
árvores na nascente do rio.

E) Isso se trata de um crime ecológico.
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LEGISLAÇÃO

Para responder às questões 11 a 13,
considere a Lei nº 2.620/1990, do
Município de Sant’Ana do Livramento.

QUESTÃO 11 – Em relação ao previsto na
referida Lei, a vacância do cargo decorrerá de:

I. Atestado.
II. Férias.

III. Aposentadoria.
IV. Falecimento.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 12 – De acordo com a referida Lei, o
Estágio Probatório é o período de setecentos e
trinta dias de exercício do funcionário, durante
o qual é apurada a conveniência ou não de sua
confirmação, mediante a verificação de alguns
requisitos, dentre os quais NÃO está:

A) Idoneidade moral.
B) Civilidade ao cargo.
C) Assiduidade e disciplina.
D) Dedicação ao serviço.
E) Eficiência e aptidão.

QUESTÃO 13 – Marcos é funcionário público na
prefeitura do Município de Sant’Ana do
Livramento e foi removido de um setor para
outro. Analise as assertivas abaixo com base na
referida lei, assinalando V, se verdadeiras, ou F,
se falsas, para as possíveis formas de remoção
a que Marcos poderia ser submetido.

(  ) A pedido, uma vez atendida a conveniência
do serviço.

(  ) De ofício, quando do interesse da
administração.

(  ) Por permuta, solicitada apenas pela
repartição de origem.

(  ) Por precedência, firmada entre o Poder
Público e o Poder Judiciário.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – F – F.
B) V – F – V – F.
C) F – V – F – V.
D) F – F – V – V.
E) V – V – V – V.

Para responder às questões 14 a 18,
considere a Lei nº 5.066/2006, do
Município de Sant’Ana do Livramento.

QUESTÃO 14 – Analise as assertivas abaixo em
relação aos Órgãos que compõem o corpo
administrativo do Sistema de Previdência e de
Assistência à Saúde, tratados na referida Lei.

I. Conselho Fiscal.
II. Conselho Deliberativo.

III. Conselho de Administração.

Quais estão corretos?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 15 – Essa Lei define Especificações
das Categorias Funcionais, como a diferenciação
relacionada às atribuições, responsabilidades e
dificuldades de trabalho, bem como às
qualificações exigíveis para o provimento dos
cargos. De acordo com a referida Lei, a
especificação de cada categoria deverá conter:

I. Denominação da categoria funcional.
II. Padrão de vencimento.

III. Descrição sintética e analítica das
atribuições.

IV. Condições de trabalho, incluindo o horário
semanal e outras especificações.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e III.
B) Apenas I e IV.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas I, II e III.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 16 – Conforme previsto na referida
Lei, o exercício financeiro do SISPREM coincidirá
com o ano civil e a contabilidade adotada

A) pela Controladoria-Geral do Estado.
B) pela União.
C) pelo Grupo de Municípios conveniados.
D) pelo Município.
E) pelo Tribunal Regional de Contas.
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QUESTÃO 17 – Helena foi nomeada como
presidenta do Conselho Deliberativo do
SISPREM e, nessa condição, espera-se que ela
tenha pleno conhecimento das atribuições do
conselho que preside. De acordo com a referida
Lei, NÃO compete à Presidenta Helena e aos
demais membros do referido Conselho deliberar
sobre:

A) Os planos gerais e os programas anuais de
trabalho.

B) O orçamento anual de receita e despesa do
Município.

C) Alienação e permuta de bens.
D) As operações financeiras necessárias.
E) A gestão dos fundos de previdência e

assistência à saúde, indicando inclusive a
aplicação financeira dos mesmos, nos termos
desta lei.

QUESTÃO 18 – O Comitê de Investimentos é
um órgão que tem por objetivo assessorar o
Conselho Deliberativo nas tomadas de decisões
relacionadas à gestão dos ativos do SISPREM.
De acordo com a referida Lei, para ser membro
do referido Comitê, é necessário:

I. Ter, no mínimo, 21 anos de idade.
II. Não possuir penalidade administrativa em

virtude de infração grave como servidor
público.

III. Comprometer-se a realizar a certificação
mínima CPA-10 ou frequentar cursos
destinados aos candidatos a detentores de
certificação, em um período de um ano de
sua Portaria de nomeação.

IV. Comprovar experiência mínima de 2 anos
na área financeira, ou na gestão de ativos e
imobilizados.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas II e III.
D) Apenas I, II e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 19 – Mediante as prerrogativas da
Lei Orgânica do Município de Sant’Ana do
Livramento, analise as assertivas abaixo no que
se refere à competência do Município:

I. Instituir e arrecadar os tributos de sua
competência, fixar e cobrar tarifas e preços
públicos, bem como aplicar suas rendas em
instituições estaduais, sem prejuízo da
obrigatoriedade de prestar contas e publicar
balancetes nos prazos fixados em lei.

II. Organizar e prestar diretamente ou sob
alegação, sempre através de licitação, os
serviços públicos de interesse local e os que
possuem caráter essencial, bem como
dispor sobre eles.

III. Licenciar, para funcionamento, os
estabelecimentos comerciais, industriais, de
serviços similares, mediante alvará de
localização.

IV. Organizar o quadro e estabelecer o regime
distinto para seus servidores.

V. Elaborar o orçamento, estimando a receita
e fixando a despesa, com base nos
relatórios do mandato anterior, visando
manter uma receita estática.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I e IV.
B) Apenas II e III.
C) Apenas IV e V.
D) Apenas I, II e III.
E) Apenas II, IV e V.

QUESTÃO 20 – O SISPREM, órgão responsável
pela realização das operações da seguridade
social dos servidores públicos do Município de
Sant’Ana do Livramento, rege pelos princípios
da:

I. Uniformidade e equivalência dos benefícios
e serviços aos servidores e seus
dependentes.

II. Seletividade e distributividade na prestação
dos benefícios.

III. Valoração da renda mensal dos benefícios
não inferior ao vencimento básico atribuído
ao padrão 1 (um) da tabela de vencimento
da Prefeitura Municipal.

Quais estão corretos?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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INFORMÁTICA

QUESTÃO 21 – Sobre o Windows 7 e os tipos
de contas de usuários, é correto afirmar que há

A) um único tipo de conta: Administrador, que é
criada quando o Windows é instalado e dá
acesso completo ao computador.

B) dois tipos principais de contas:
Administrador, que é criada quando o
Windows é instalado e dá acesso completo ao
computador; Convidado, que destina-se aos
usuários que precisam de acesso temporário
ao computador.

C) dois tipos principais de contas:
Administrador, que é criada quando o
Windows é instalado e dá acesso completo ao
computador; Usuário padrão, que permite ao
usuário executar tarefas comuns e trabalhar
com seus próprios arquivos.

D) três tipos principais de contas:
Administrador, que é criada quando o
Windows é instalado e dá acesso completo ao
computador; Usuário padrão, que permite ao
usuário executar tarefas comuns e trabalhar
com seus próprios arquivos; Convidado, que
destina-se aos usuários que precisam de
acesso temporário ao computador.

E) quatro tipos principais de contas:
Administrador, que é criada quando o
Windows é instalado e dá acesso completo ao
computador; Usuário padrão, que permite ao
usuário executar tarefas comuns e trabalhar
com seus próprios arquivos; Convidado, que
destina-se aos usuários que precisam de
acesso temporário ao computador; Usuário
Owner ou Proprietário, que detém as
possibilidades de configuração dos sistemas
instalados, bem como administração de todos
os usuários que acessam o sistema.

QUESTÃO 22 – Sobre o Windows 7, analise as
assertivas abaixo:

I. O Centro de Boas-Vindas aparece quando o
computador é ligado pela primeira vez, mas
também pode aparecer sempre que se
queira.

II. Pode-se dizer que um ícone é a
representação gráfica de um arquivo, pasta
ou programa.

III. A barra de status mostra quais janelas estão
abertas no momento.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 23 – Sobre o Windows 7, a respeito
dos Gadgets, é correto afirmar que eles

A) são blocos de funcionalidades e informações
como notícias, fotos, jogos e as fases da Lua,
que ficam na Área de Trabalho do Windows.

B) são funcionalidades agrupadas por área que
ficam no Painel de Controle do Windows.

C) são sistemas nativos no Windows, como
notepad, paint e jogos, que ficam alocados na
área de Acessórios do Windows.

D) ficam armazenados no Meu Computador,
também chamados de diretórios, como
Minhas Imagens, Músicas e Documentos.

E) são jogos pré-instalados com o Windows,
como paciência, tetris e campo minado.

QUESTÃO 24 – No LibreOffice Writer, as teclas
de atalho Alt + Seta para baixo têm a função de:

A) Retroceder o foco para o elemento ou seção
anterior em uma caixa de diálogo.

B) Alterar o foco em uma seção de opção da
caixa de diálogo.

C) Abrir a lista do campo de controle atualmente
selecionado na caixa de diálogo. Essas teclas
de atalho podem ser usadas tanto para caixas
de combinação como para botões de ícone
com menu instantâneos.

D) Avançar o foco para a próxima seção ou o
próximo elemento de uma caixa de diálogo.

E) Avançar o foco do cursor para a próxima
página do documento.

QUESTÃO 25 – Considerando a barra de status

do LibreOffice Writer, o ícone representa
que o documento:

A) Foi digitalmente assinado.
B) Possui erro de ortografia.
C) Não foi salvo.
D) Está compartilhado com outros usuários.
E) Possui texto em idioma diferente do

selecionado.
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QUESTÃO 26 – No LibreOffice Writer, o ícone

está relacionado às visões de
layout do documento. O layout selecionado na
imagem é chamado de:

A) Página única.
B) Lado a lado.
C) Modo livreto.
D) Modo banner.
E) Imprimir dos dois lados.

QUESTÃO 27 – Em relação ao LibreOffice
Writer, analise as assertivas abaixo:

I. É possível selecionar um bloco vertical ou
“coluna” do texto que está separada por
espaços ou marcas de tabulação.

II. Diferentes fontes incluem diferentes
caracteres especiais. Caso não encontre um
caractere especial particular em uma
determinada fonte, é possível que ele seja
encontrado em outra fonte.

III. É possível reproduzir apresentações
temporizadas, com efeitos especiais,
esmaecimentos, produzidas no próprio
editor.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 28 – Sobre o LibreOffice Calc e a
tecla Enter, é correto afirmar que:

A) É possível personalizar a direção para onde a
tecla Enter moverá o foco.

B) Não é possível personalizar a direção para
onde a tecla Enter moverá o foco, pois ele
seguirá sempre a mesma direção.

C) Não tem função especial, exceto confirmar a
informação inserida em uma célula após a
edição.

D) Insere o símbolo de “=” que também é
utilizado para fazer somatório de células.

E) Quando uma célula com conteúdo estiver
selecionada, ao pressionar o Enter, o
conteúdo da respectiva célula será deletado.

QUESTÃO 29 – Com relação aos navegadores
de Internet, para que eles estejam seguros, é
correto afirmar que, no Google Chrome,

A) ao clicar na imagem no canto superior direito
da janela, na opção Sobre Google Chrome, se
aparecer um OK na cor verde na tela, indicará
que o navegador está desatualizado.

B) na barra de navegação, no canto à direita, se
aparecer um OK na cor verde na tela, indicará
que o navegador está atualizado.

C) na barra de navegação, no canto à direita, se
aparecer um cadeado fechado amarelo na
tela, indicará que o navegador está
atualizado.

D) na barra de status, na parte inferior do
navegador, se aparecer um cadeado fechado
amarelo na tela, indicará que o navegador
está atualizado.

E) ao clicar na imagem no canto superior direito
da janela, na opção Sobre Google Chrome, se
aparecer um OK na cor verde na tela, indicará
que o navegador está atualizado.

QUESTÃO 30 – No ______________, quando
se salva um site na barra de favoritos, o
navegador na sua função default salvará o nome
da página. É possível salvar apenas o ícone,
basta clicar com o botão direito do mouse em
Favorito, Editar, excluir o nome do site e
pressionar Enter.

Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do trecho acima.

A) Internet Explorer
B) Google Chrome
C) Ópera
D) Windows Explorer
E) Safari
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Para responder às questões 31 e 32,
analise o caso abaixo:

Homem, 52 anos, é dislipidêmico,
hipertenso e não fumante. Mantém
atividade física regular de 30 minutos de
caminhada 3x/semana. Retorna para
avaliação com glicemia em jejum=110
mg/dL e triglicerídeos=357 mg/dL.

QUESTÃO 31 – Em relação ao resultado da
glicemia, qual o exame correto a ser solicitado?

A) Teste de Tolerância à Glicose com sobrecarga
de 75g em duas horas (TTG).

B) Nova glicemia de jejum.
C) HbA1c.
D) Teste de Tolerância à Glicose com sobrecarga

de 50g em duas horas (TTG).
E) Curva glicêmica 3 horas.

QUESTÃO 32 – Qual o resultado esperado do
exame solicitado para que o paciente seja
diagnosticado como diabético?

A) Teste de tolerância à glicose com sobrecarga
de 50g em duas horas (TTG) se glicemia
entre 140 e 200 mg/dL.

B) HbA1 entre 5,7 e 6,4%.
C) Glicemia >200 mg/dL.
D) Teste de tolerância à glicose com sobrecarga

de 75g em duas horas (TTG) se glicemia
entre 140 e 200 mg/dL.

E) Curva glicêmica com 3 pontos > 200 mg/dL.

QUESTÃO 33 – Mulher, 72 anos, com dor
abdominal em topografia de hipocôndrio direito
e epigástrio há dois meses, não relacionada com
alimentação. Em exames de rotina, apresenta
hiperbilirrubinemia, mas transaminases,
amilase e lípase dentro da faixa de referência.
Submetida à colecistectomia há cinco anos, por
litíase. Qual a hipótese diagnóstica mais
provável?

A) Hepatite viral.
B) Colangiocarcinoma.
C) Úlcera gástrica.
D) Apendicite.
E) Hepatite secundária.

QUESTÃO 34 – Homem, 86 anos, não fumante,
sedentário, asmático. Está em
acompanhamento devido a níveis pressóricos
em ascensão. Procura atendimento em razão
dos controles pressóricos alterados nas últimas
duas semanas, com pressão sistólica acima de
170 mmHg. Qual a classe de anti-hipertensivos
mais indicada para a faixa etária do paciente em
questão?

A) Betabloqueadores.
B) Bloqueadores dos canais de cálcio.
C) Antagonistas do sistema renina-

angiotensina.
D) Diuréticos.
E) Vasodilatadores diretos.

QUESTÃO 35 – Mulher, 36 anos, com infecção
urinária de repetição e antecedente de
pielonefrite. Dos fármacos abaixo, qual NÃO é
utilizado na profilaxia medicamentosa da
infecção urinária, por 3 a 12 meses?

A) Sulfametoxazol+trimetoprima.
B) Nitrofurantoína.
C) Norfloxacino.
D) Cefalexina.
E) Ampicilina.

QUESTÃO 36 – É um conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde
individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção
e controle das doenças ou agravos. De acordo
com a Lei nº 8.080/1990, a que se refere esse
texto?

A) Vigilância sanitária.
B) Vigilância epidemiológica.
C) Atenção básica à saúde.
D) Estratégia saúde da família.
E) Participação em saúde.
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QUESTÃO 37 – Mulher, 41 anos, procura
atendimento devido a rush cutâneo, com lesões
elevadas generalizadas, pruriginosas, sem
febre, de início após instituição de tratamento
para infecção urinária. Em uso de lamotrigina,
sulfametoxazol+trimetoprima, loratadina,
prednisona e pantoprazol. Quais drogas em uso
estão mais associadas com essa
farmacodermia?

A) Loratadina e prednisona.
B) Lamotrigina e loratadina.
C) Pantoprazol e sulfametoxazol+trimetoprima.
D) Lamotrigina e sulfametoxazol+trimetoprima.
E) Prednisona e pantoprazol.

QUESTÃO 38 – Homem, 33 anos, com
aumento do número de evacuações (6-10/dia),
fezes líquidas, malcheirosas, com muco, pus e
sangue. Cólicas intestinais que aliviam após a
evacuação. Na consulta, essa situação tem 8
dias evolução. São condutas sugeridas
nesse caso de diarreia aguda, EXCETO:

A) Antieméticos como prometazina.
B) Reidratação.
C) Probióticos.
D) Pesquisa de leucócitos fecais.
E) Opiáceos.

QUESTÃO 39 – A Política Nacional de Atenção
Básica dá preferência a qual modalidade de
acesso na atenção primária à saúde?

A) Centro de Atenção Psicossocial.
B) Unidade de Pronto-Atendimento.
C) Estratégia Saúde da Família.
D) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
E) Rede de Atenção à Saúde.

QUESTÃO 40 – Segundo a Lei nº 8.080/1990,
os níveis de saúde expressam a organização
social e econômica do País. A saúde tem como
determinantes e condicionantes, entre outros:

I. A alimentação, a moradia e o saneamento
básico.

II. O meio ambiente, o trabalho e a renda.
III. A educação, a atividade física e o

transporte.
IV. O lazer e o acesso aos bens e serviços

essenciais.

Quais estão corretos?

A) Apenas I e III.
B) Apenas II e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.




