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CONCURSO PÚBLICO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

O terrorismo se originou no século I d.C., mas foi no século 
XXI que as ações terroristas se acentuaram e o discurso 
antiterrorista virou assunto recorrente na mídia ocidental.
Os atos e ataques terroristas, segundo alguns estudiosos, 
tiveram início no século I d. C., quando um grupo de 
judeus radicais, chamados de sicários (Homens de punhal), 
atacava cidadãos judeus e não judeus que eram 
considerados a favor do domínio romano. Outros indícios 
que confirmam as origens remotas do terrorismo são os 
registros da existência de uma seita mulçumana no final do 
século XI d. C., que se dedicou a exterminar seus inimigos 
no Oriente Médio. Dessa seita teria surgido a origem da 
palavra assassino. 
O terrorismo moderno tem sua origem no século XIX no 
contexto europeu, quando grupos anarquistas viam no 
Estado seu principal inimigo. A principal ação terrorista 
naquele período visava à luta armada para constituição de 
uma sociedade sem Estado – para isso, os anarquistas 
tinham como principal alvo algum chefe de estado e não 
seus cidadãos. 
Durante a segunda metade do século XIX, as
terroristas tiveram uma ascensão, porém foi no século XX 
que houve uma expansão dos grupos que optaram
terrorismo como forma de luta. Como consequência dessa 
expansão, o raio de atuação terrorista aumentou, surgindo 
novos grupos, como os separatistas bascos na Espanha, os 
curdos na Turquia e Iraque, os mulçumanos na Caxemira e 
as organizações paramilitares racistas de extrema direita 
nos EUA. Um dos seguidores dessa última organização foi 
Timothy James McVeigh, terrorista que assassinou 168 
pessoas em 1995, no conhecido atentado de Oklahoma.
Com o desenvolvimento da ciência e tecnologia no século 
XX, as ações terroristas passaram a ter um maior alcance e 
poder, através de conexões globais sofisticadas, uso de 
tecnologia bélica de alto poder destrutivo, redes de 
comunicação (internet) etc. 
No início do século XXI, principalmente após os ataques 
terroristas aos EUA, no ano de 2001, estudiosos 
classificaram o terrorismo em quatro formas: o terrorismo 
revolucionário, que surgiu no século XX e seus praticantes 
ficaram conhecidos como guerrilheiros urbanos marxistas 
(maoístas, castristas, trotskistas e leninistas). O terrorismo 
nacionalista, que foi fundado por grupos que desejavam 
formar um novo Estado-nação dentro de um Estado já 
existente (separação territorial), como no caso do grupo 
terrorista separatista ETA, na Espanha (o povo Basco não 
se identifica como espanhol, mas ocupa o território 
espanhol e é submetido ao governo da Espanha). 
O terrorismo de Estado é praticado pelos Estados nacionais 
e seus atos integram duas ações. A primeira seria o 
terrorismo praticado contra a sua própria população. 
Foram exemplos dessa forma de terrorismo: os Estados 
totalitários Fascistas e Nazistas, a ditadura militar brasileira 
e a ditadura de Pinochet no Chile. A segunda forma se 
constituiu como a luta contra a população estrangeira 
(xenofobismo). 
E o terrorismo de organizações criminosas, que são atos de 
violência praticados por fins econômicos e religiosos, como 
nos casos da máfia italiana, do Cartel de Medellín, da Al 
Qaeda, etc. 
Texto adaptado de: CARVALHO, Leandro. "Terrorismo"; Brasil Escola
Disponível em <http://www.brasilescola.com/historia/terrorismo.htm>.
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O terrorismo se originou no século I d.C., mas foi no século 
XXI que as ações terroristas se acentuaram e o discurso 

ocidental. 
atos e ataques terroristas, segundo alguns estudiosos, 

tiveram início no século I d. C., quando um grupo de 
judeus radicais, chamados de sicários (Homens de punhal), 
atacava cidadãos judeus e não judeus que eram 

o romano. Outros indícios 
que confirmam as origens remotas do terrorismo são os 
registros da existência de uma seita mulçumana no final do 
século XI d. C., que se dedicou a exterminar seus inimigos 
no Oriente Médio. Dessa seita teria surgido a origem da 

tem sua origem no século XIX no 
contexto europeu, quando grupos anarquistas viam no 
Estado seu principal inimigo. A principal ação terrorista 
naquele período visava à luta armada para constituição de 

para isso, os anarquistas 
tinham como principal alvo algum chefe de estado e não 

Durante a segunda metade do século XIX, as ações 
tiveram uma ascensão, porém foi no século XX 

que houve uma expansão dos grupos que optaram pelo 
terrorismo como forma de luta. Como consequência dessa 
expansão, o raio de atuação terrorista aumentou, surgindo 
novos grupos, como os separatistas bascos na Espanha, os 
curdos na Turquia e Iraque, os mulçumanos na Caxemira e 

tares racistas de extrema direita 
nos EUA. Um dos seguidores dessa última organização foi 
Timothy James McVeigh, terrorista que assassinou 168 
pessoas em 1995, no conhecido atentado de Oklahoma. 
Com o desenvolvimento da ciência e tecnologia no século 

s ações terroristas passaram a ter um maior alcance e 
poder, através de conexões globais sofisticadas, uso de 
tecnologia bélica de alto poder destrutivo, redes de 

No início do século XXI, principalmente após os ataques 
as aos EUA, no ano de 2001, estudiosos 

classificaram o terrorismo em quatro formas: o terrorismo 
que surgiu no século XX e seus praticantes 

ficaram conhecidos como guerrilheiros urbanos marxistas 
terrorismo 

nacionalista, que foi fundado por grupos que desejavam 
nação dentro de um Estado já 

existente (separação territorial), como no caso do grupo 
terrorista separatista ETA, na Espanha (o povo Basco não 

o espanhol, mas ocupa o território 
 

é praticado pelos Estados nacionais 
e seus atos integram duas ações. A primeira seria o 
terrorismo praticado contra a sua própria população. 

plos dessa forma de terrorismo: os Estados 
totalitários Fascistas e Nazistas, a ditadura militar brasileira 
e a ditadura de Pinochet no Chile. A segunda forma se 
constituiu como a luta contra a população estrangeira 

que são atos de 
violência praticados por fins econômicos e religiosos, como 
nos casos da máfia italiana, do Cartel de Medellín, da Al 

Brasil Escola. 
.brasilescola.com/historia/terrorismo.htm>. 

1. Segundo o texto é correto afirmar:
A. O terrorismo se originou no século I d.C., quando um 

grupo de judeus radicais, chamados de sicários, 
atacava apenas cidadãos não judeus que eram 
considerados a favor do domínio romano.

B. Indícios que confirmam as origens remotas do 
terrorismo são os registros da existência de uma seita 
mulçumana no final do século XI d. C., que se 
dedicou a exterminar seus inimigos no Oriente Médio.

C. O desenvolvimento da ciência e 
XX, nada teve a ver com as ações terroristas, nem 
mesmo através de conexões globais sofisticadas, uso 
de tecnologia bélica de alto poder destrutivo, redes 
de comunicação e etc. 

D. No início do século XXI, principalmente após os 
ataques terroristas aos EUA, no ano de 1991, 
estudiosos classificaram o terrorismo em quatro 
formas distintas. 

 
2. O terrorismo de Estado é praticado pelos 

Estados nacionais e seus atos integram duas 
ações. A primeira seria o terrorismo praticado 
contra a sua própria população. Foram 
exemplos dessa forma de terrorismo: os 
Estados totalitários Fascistas e Nazistas, a 
ditadura militar brasileira e a ditadura de 
Pinochet no Chile. 

De acordo com as informações do texto acima, 
assinale a alternativa correta:

A. O texto não aponta as formas através das quais o 
terrorismo de Estado é praticado.

B. Não podem ser considerados exemplos de forma de 
terrorismo os Estados Fascistas e Nazistas.

C. O terrorismo praticado contra a sua própria 
população não é considerado ato

D. Podem ser considerados exemplos de terrorismo de 
Estado a ditadura milita brasileira e a ditadura de 
Pinochet no Chile. 

 
3. No texto: “Durante a segunda metade do 

século XIX, as ações terroristas
ascensão, porém foi no século XX que houve 
uma expansão dos grupos que optaram pelo 
terrorismo como forma de luta”, a conjunção 
destacada indica a ideia de: 

A. Contrariedade 
B. Consequência 
C.  Causa 
D.  Adição 
 
4. Assinale a opção cujo complemento verbal tem 

a função de objeto indireto. 
A. As crianças menores acreditam em contos de fada.
B. Preveniram antecipadamente os jovens do perigo.
C. Conheço aqueles dois rapazes. 
D. Joana comprou um carro novo. 
 
5. No enunciado: “Thiago, traga

Cola bem gelada!”, identificamos uma figura de 
linguagem denominada: 

A. Anáfora 
B. Antítese 
C. Catacrese 
D. Metonímia 
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Segundo o texto é correto afirmar: 
O terrorismo se originou no século I d.C., quando um 
grupo de judeus radicais, chamados de sicários, 
atacava apenas cidadãos não judeus que eram 

domínio romano. 
Indícios que confirmam as origens remotas do 
terrorismo são os registros da existência de uma seita 
mulçumana no final do século XI d. C., que se 
dedicou a exterminar seus inimigos no Oriente Médio. 
O desenvolvimento da ciência e tecnologia no século 
XX, nada teve a ver com as ações terroristas, nem 
mesmo através de conexões globais sofisticadas, uso 
de tecnologia bélica de alto poder destrutivo, redes 

No início do século XXI, principalmente após os 
s terroristas aos EUA, no ano de 1991, 

estudiosos classificaram o terrorismo em quatro 

é praticado pelos 
Estados nacionais e seus atos integram duas 
ações. A primeira seria o terrorismo praticado 

pria população. Foram 
exemplos dessa forma de terrorismo: os 
Estados totalitários Fascistas e Nazistas, a 
ditadura militar brasileira e a ditadura de 

De acordo com as informações do texto acima, 
assinale a alternativa correta: 

texto não aponta as formas através das quais o 
terrorismo de Estado é praticado. 
Não podem ser considerados exemplos de forma de 
terrorismo os Estados Fascistas e Nazistas. 
O terrorismo praticado contra a sua própria 
população não é considerado ato terrorista. 
Podem ser considerados exemplos de terrorismo de 
Estado a ditadura milita brasileira e a ditadura de 

No texto: “Durante a segunda metade do 
ações terroristas tiveram uma 

foi no século XX que houve 
uma expansão dos grupos que optaram pelo 
terrorismo como forma de luta”, a conjunção 

Assinale a opção cujo complemento verbal tem 

As crianças menores acreditam em contos de fada. 
Preveniram antecipadamente os jovens do perigo. 

No enunciado: “Thiago, traga-me uma Coca 
identificamos uma figura de 



 

 
CADERNO DE PROVA: 10 - Médico Cli

CONCURSO PÚBLICO 

MATEMÁTICA 

6. O trator de Abreu gasta 7,5 litros de óleo diesel 
por hora de trabalho. Sabendo que o litro de 
diesel custa R$ 2,95, por quantas horas ele 
pode trabalhar se abastecer o trator com R$ 
247,80 de óleo diesel? 

A. 10h30min 
B. 10h52min 
C. 11h12min 
D. 11h20min 
 

7. Pedro ganha R$ 18,50 por hora de trabalho 
como pedreiro. João ganha R$ 11,50 como 
auxiliar. Eles trabalham 8 horas e 30 minutos 
por dia, folgando no sábado e domingo. Ao final 
de três semanas de trabalho, qual será a 
diferença entre a remuneração de Pedro e 
João? 

A. R$ 885,50 
B. R$ 892,50 
C. R$ 897,25 
D. R$ 902,50 
 

8. Calcule a área do círculo abaixo, considerando 
o diâmetro indicado e utilizando duas casas 
após a vírgula: 

A. 194,90 cm² 
B. 196,92 cm² 
C. 198,94 cm² 
D. 200,96 cm² 
 
9. Calcule a área em m² do imóvel urbano com as 

características abaixo: 

 

A. 690,00 m² 
B. 712,00 m² 
C. 719,00 m² 
D. 725,00 m² 
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O trator de Abreu gasta 7,5 litros de óleo diesel 
por hora de trabalho. Sabendo que o litro de 
diesel custa R$ 2,95, por quantas horas ele 
pode trabalhar se abastecer o trator com R$ 

Pedro ganha R$ 18,50 por hora de trabalho 
como pedreiro. João ganha R$ 11,50 como 

8 horas e 30 minutos 
por dia, folgando no sábado e domingo. Ao final 
de três semanas de trabalho, qual será a 
diferença entre a remuneração de Pedro e 

do círculo abaixo, considerando 
o diâmetro indicado e utilizando duas casas 

 

Calcule a área em m² do imóvel urbano com as 

10. Um cliente pagou R$ 693,00 por um televisor 
de tela plana. Sabendo que neste valor ele 
obteve 16% de desconto, qual é o valor 
original do televisor (antes do desconto)?

A. R$ 789,00 
B. R$ 809,00 
C. R$ 815,00 
D. R$ 825,00 

INFORMÁTICA BÁSICA

11. Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 
padrão Português Brasil, configuração padrão, 
qual a função da combinação de teclas “Alt + 
V”? 

A. Acessar a barra de ferramentas “Layout de 
B. Acessar a barra de ferramentas “layout”
C. Acessar a barra de ferramentas “Inserir”
D. Acessar a barra de ferramentas “Revisão”
 
12. Qual o recurso que devo utilizar no Microsoft 

Word, versão 2007, padrão Português Brasil, 
configuração padrão, para uma referência a um 
determinado item de texto, em letra menor, 
localizada na parte inferior da página?

A. Inserir Nota de Fim 
B. Inserir Nota de Rodapé 
C. Inserir Citação 
D. Inserir Legenda 
 
13. Dos aplicativos abaixo listados, em qual NÃO é 

possível efetuar a leitura de um arquivo do tipo 
PDF? 

A. Adobe Reader 
B. Foxit PDF Reader 
C. Brava Reader 
D. Skype Reader 
 
14. Considerando a utilização do Microsoft Excel, 

versão 2007, padrão Português Brasil, 
configuração padrão, qual a fórmula adequada, 
das abaixo listadas, a se colocar na célula B5, 
para que eu obtenha a média
anteriores? 

A. =MÉDIA(B1:B4) 
B. =MÉDIA(B1-B4) 
C. =MED(B1:B4) 
D. =MED(B1-B4) 
 
15. Considerando que preciso inserir uma imagem 

no meu texto do Microsoft Word, versão 2007, 
padrão Português Brasil, configuração padrão, 
qual dos arquivos NÃO devo utilizar?

A. Foto.jpg 
B. Imagem.bmp 
C. Retrato.exe 
D. Figura.wmf 
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Um cliente pagou R$ 693,00 por um televisor 
de tela plana. Sabendo que neste valor ele 
obteve 16% de desconto, qual é o valor 
original do televisor (antes do desconto)? 

INFORMÁTICA BÁSICA 

Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 
padrão Português Brasil, configuração padrão, 
qual a função da combinação de teclas “Alt + 

Acessar a barra de ferramentas “Layout de Página” 
Acessar a barra de ferramentas “layout” 
Acessar a barra de ferramentas “Inserir” 
Acessar a barra de ferramentas “Revisão” 

Qual o recurso que devo utilizar no Microsoft 
Word, versão 2007, padrão Português Brasil, 

para uma referência a um 
determinado item de texto, em letra menor, 
localizada na parte inferior da página? 

Dos aplicativos abaixo listados, em qual NÃO é 
possível efetuar a leitura de um arquivo do tipo 

Considerando a utilização do Microsoft Excel, 
versão 2007, padrão Português Brasil, 
configuração padrão, qual a fórmula adequada, 
das abaixo listadas, a se colocar na célula B5, 

média das 4 células 

 

Considerando que preciso inserir uma imagem 
no meu texto do Microsoft Word, versão 2007, 
padrão Português Brasil, configuração padrão, 

NÃO devo utilizar? 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

16. Em relação ao Município de Iomerê, avalie as 
opções abaixo e indique a opção INCORRETA:

(fonte: www.iomere.sc.gov.br)
A. Faz parte da microrregião do Alto Vale do Rio do 

Peixe. 
B. Tem a altitude média 847 m. 
C. Tem área de 141,73 km². 
D. São municípios limítrofes: Ibicaré, Treze Tilias, Arroio 

Trinta, Videira e Pinheiro Preto. 
 
17. Em que data ocorreu a consulta popular 

(plebiscito) para emancipação do então distrito 
de Videira, para a criação do Município de 
Iomerê? 

(fonte: www.iomere.sc.gov.br)
A. 19/03/1995 
B. 19/03/1996 
C. 20/07/1995 
D. 20/07/1996 
 
18. Como foi denominada a operação da Polícia 

Federal, realizada em 19 de junho de 2015, que 
representa um desdobramento da Operação 
Lava Jato, fase da operação tem como alvo as 
empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez e 
investiga crimes de formação de cartel, fraude 
a licitações, corrupção, desvio de verbas 
públicas, lavagem de dinheiro, entre outros?

(fonte: www.globo.com)
A. Operação Zelotes 
B. Operação A Origem 
C. Operação Erga Omnes 
D. Operação Politeia 
 
19. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Iomerê, é INCORRETO afirmar: 
(fonte: www.iomere.sc.gov.br)

A. Que Compete ao Município Elaborar o Plano 
Plurianual e o Orçamento Anual. 

B. Que Compete ao Município Amparar, de modo 
especial os idosos e os portadores de deficiência

C. Que Compete ao Município Fixar e sinalizar as zonas 
de silêncio e de trânsito e tráfego em condições 
especiais. 

D. Que Compete ao Município estabelecer cultos 
religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar
o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma de Lei, a colaboração de 
interesse público. 

 
20. Ainda de acordo com a Lei Orgânica do 

Município de Iomerê, a convocação 
extraordinária da Câmara de Vereadores, far
se-á, EXCETO: 
(fonte: www.iomere.sc.gov.br) 

A. Pela população, a requerimento ou abaixo assinado.
B. Pelo Presidente da Câmara ou a requerimento da 

maioria dos membros desta, em casos de urgência 
ou interesse público relevante. 

C. Pelo Presidente da Câmara para o compromisso e a 
posse do Prefeito e do Vice-Prefeito. 

D. Pelo Prefeito, quando este julgar necessário. 

Médico Cli

NUBES Tecnologia e Serviços Ltda.
CRA/SC: 2383-J | CREA/SC: 130678

Bombinhas/

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 - MUNICÍPIO DE IOMERÊ

E ATUALIDADES 

Em relação ao Município de Iomerê, avalie as 
opções abaixo e indique a opção INCORRETA: 

(fonte: www.iomere.sc.gov.br) 
Faz parte da microrregião do Alto Vale do Rio do 

Ibicaré, Treze Tilias, Arroio 

Em que data ocorreu a consulta popular 
(plebiscito) para emancipação do então distrito 

Videira, para a criação do Município de 

(fonte: www.iomere.sc.gov.br) 

Como foi denominada a operação da Polícia 
Federal, realizada em 19 de junho de 2015, que 

desdobramento da Operação 
Lava Jato, fase da operação tem como alvo as 
empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez e 
investiga crimes de formação de cartel, fraude 
a licitações, corrupção, desvio de verbas 
públicas, lavagem de dinheiro, entre outros? 

(fonte: www.globo.com) 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

(fonte: www.iomere.sc.gov.br) 
o Plano 

Que Compete ao Município Amparar, de modo 
especial os idosos e os portadores de deficiência. 
Que Compete ao Município Fixar e sinalizar as zonas 
de silêncio e de trânsito e tráfego em condições 

Que Compete ao Município estabelecer cultos 
los, embaraçar-lhes 

o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma de Lei, a colaboração de 

Ainda de acordo com a Lei Orgânica do 
Município de Iomerê, a convocação 

a Câmara de Vereadores, far-

Pela população, a requerimento ou abaixo assinado. 
a requerimento da 

maioria dos membros desta, em casos de urgência 

Pelo Presidente da Câmara para o compromisso e a 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Apresenta-se com lesões múltiplas:
A. Linfogranuloma venéreo 
B. Cancro mole 
C. Cancro duro 
D. Gonorreia 
 
22. São fatores de risco de morte em doentes com 

síncope: 
I. História de insuficiência cardíaca.

II. Idade ≥ 45 anos. 
III. História de arritmias ventriculares.

Estão corretos os itens: 
A. I e II 
B. I e III 
C. II e III 
D. I, II e III 
 
23. Segundo a histologia, os Cânceres de Esôfago 

podem ser classificados, em: 
A. Adenogranuloma e Carcinoma Epidermóide.
B. Adenogranuloma e Carcinoma Espinocelular.
C. Adenocarcinoma e Carcinoma Epidermóide.
D. Adenocarcinoma e Carcinoma Espinocelular.
 
24. Em 1987 foram criados os Sistemas Unificados 

e Descentralizados de Saúde (SUDS). Analise as 
assertivas a seguir sob este contexto, 
indicando a opção CORRETA: 

A. É possível localizar nos SUDS os antecedentes mais 
imediatos da criação do Sistema Único de Saúde.

B. Um dos pontos positivos do SUDS foi a pouca 
importância dada à equidade no acesso aos serviços 
de saúde. 

C. O SUDS teve como principais objetivos a unificação 
dos sistemas com consequente universalização da 
cobertura e a descentralização. 

D. Todas as opções estão incorretas.
 
25. É causa cardíaca da doença coronária estável:
A. Intoxicação por cocaína 
B. Hiperviscosidade 
C. Estenose aórtica 
D. Anemia 
 
26. Dos tumores cerebrais abaixo listados, qual 

não é associado com a demência:
A. Gliomas 
B. Corpúsculos 
C. Linfoma 
D. Metástases 
 
27. Qual a mais prevalente causa de ascite?
A. Cirrose hepática 
B. Nefropatia 
C. Insuficiência cardíaca 
D. Neoplasia 
 
28. Qual dos itens abaixo listados representa um 

sinal ou sintoma de alcalose metabólica?
A. Neoplasia 
B. Tontura e síncope 
C. Taquicardia 
D. Confusão e obnubilação mental 
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ESPECÍFICOS 

se com lesões múltiplas: 

São fatores de risco de morte em doentes com 

História de insuficiência cardíaca. 

ventriculares. 

Segundo a histologia, os Cânceres de Esôfago 
 

Adenogranuloma e Carcinoma Epidermóide. 
Espinocelular. 

Adenocarcinoma e Carcinoma Epidermóide. 
Adenocarcinoma e Carcinoma Espinocelular. 

Em 1987 foram criados os Sistemas Unificados 
e Descentralizados de Saúde (SUDS). Analise as 
assertivas a seguir sob este contexto, 

 
É possível localizar nos SUDS os antecedentes mais 
imediatos da criação do Sistema Único de Saúde. 
Um dos pontos positivos do SUDS foi a pouca 
importância dada à equidade no acesso aos serviços 

objetivos a unificação 
dos sistemas com consequente universalização da 

Todas as opções estão incorretas. 

É causa cardíaca da doença coronária estável: 

Dos tumores cerebrais abaixo listados, qual 
não é associado com a demência: 

Qual a mais prevalente causa de ascite? 

Qual dos itens abaixo listados representa um 
sinal ou sintoma de alcalose metabólica? 

http://www.iomere.sc.gov.br)
http://www.iomere.sc.gov.br)
http://www.globo.com)
http://www.iomere.sc.gov.br)
http://www.iomere.sc.gov.br)
http://www.iomere.sc.gov.br)
http://www.iomere.sc.gov.br)
http://www.globo.com)
http://www.iomere.sc.gov.br)
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29. Na síndrome de Sjögren, os sintomas de 
apresentação mais acentuados são: 

A. Cansaço 
B. Secura ocular e oral 
C. Alteração do paladar 
D. Caries dentárias 
 
30. Uma paciente portadora de diabetes tipo 2 

quer ter informações sobre medicações usadas 
no tratamento. Qual das indicações abaixo 
listadas é a mais adequada à paciente, levando 
em conta o devido amparo científico? 

A. O uso de glitazonas em mulheres aumenta o risco de 
desmineralização óssea e de fraturas quando 
comparado a outras classes farmacológicas. 

B. Em estudos populacionais, a metformina demonstrou 
ser capaz de aumentar os riscos de doença 
cardiovascular e os índices de mortalidade em 
diabéticos obesos. 

C. As biguanidas exercem efeitos iguais aos inibidores 
da DPP-IV sobre a secreção de insulina e sobre o 
peso corporal em pacientes diabéticos. 

D. A ingestão de bebidas alcoólicas não aumenta o risco 
de hipoglicemias em usuários de sulfonilureias.

 
31. A história natural da Gota pode ser dividida em 

4 fases: hiperuricemia assintomática, crise 
aguda, períodos intercríticos e Gota crônica. A 
hiperuricemia, em geral, começa: 

A. Após a puberdade para homens e mulheres. 
B. Após os 60 anos para homens e mulheres. 
C. Após os 40 anos nos homens e após a menopausa 

nas mulheres. 
D. Na puberdade nos homens e após a menopausa nas 

mulheres. 
 

32. Avalie as assertivas abaixo em relação à 
Política Nacional de Humanização da Atenção e 
Gestão do SUS, apontando a opção CORRETA:

A. Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e 
metodologias de apoio a mudanças sustentáveis dos 
modelos de atenção e de gestão. 

B. Contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS 
com os princípios e as diretrizes da humanização.

C. Fortalecer iniciativas de humanização existentes.
D. Todas as opções anteriores estão corretas. 
 

33. Sobre a IRA, não se pode afirmar: 
A. A IRA é frequentemente assintomática, sendo 

diagnosticada costumeiramente em exames de rotina 
de internação hospitalar. 

B. Embora o dado clínico mais evidente a levantar 
suspeita de IRA seja a redução do fluxo urinário, este 
é pouco sensível. 

C. A dosagem da concentração sérica de creatinina é 
um parâmetro fidedigno do RFG (ritmo de filtração 
glomerular). 

D. A medida da concentração de sódio urinário nos dá 
informações sobre a integridade do processo de 
reabsorção tubular. 

 

34. A contagem viral em um paciente infectado 
pelo vírus HIV é feita por: 

A. PCR 
B. ELISA 
C. Western blot 
D. Ensaio imunoenzimático 
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Na síndrome de Sjögren, os sintomas de 

Uma paciente portadora de diabetes tipo 2 
quer ter informações sobre medicações usadas 
no tratamento. Qual das indicações abaixo 

adequada à paciente, levando 

O uso de glitazonas em mulheres aumenta o risco de 
desmineralização óssea e de fraturas quando 

 
demonstrou 

ser capaz de aumentar os riscos de doença 
cardiovascular e os índices de mortalidade em 

As biguanidas exercem efeitos iguais aos inibidores 
IV sobre a secreção de insulina e sobre o 

A ingestão de bebidas alcoólicas não aumenta o risco 
de hipoglicemias em usuários de sulfonilureias. 

A história natural da Gota pode ser dividida em 
4 fases: hiperuricemia assintomática, crise 
aguda, períodos intercríticos e Gota crônica. A 

 

Após os 40 anos nos homens e após a menopausa 

Na puberdade nos homens e após a menopausa nas 

as assertivas abaixo em relação à 
Política Nacional de Humanização da Atenção e 
Gestão do SUS, apontando a opção CORRETA: 
Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e 
metodologias de apoio a mudanças sustentáveis dos 

Contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS 
com os princípios e as diretrizes da humanização. 
Fortalecer iniciativas de humanização existentes. 

A IRA é frequentemente assintomática, sendo 
em exames de rotina 

Embora o dado clínico mais evidente a levantar 
suspeita de IRA seja a redução do fluxo urinário, este 

A dosagem da concentração sérica de creatinina é 
um parâmetro fidedigno do RFG (ritmo de filtração 

A medida da concentração de sódio urinário nos dá 
informações sobre a integridade do processo de 

um paciente infectado 

35. São vírus hepatotrópicos que levam a hepatite 
crônica, exceto: 

A. VHC 
B. VHB 
C. VHD 
D. VHE 
 
36. São requisitos básicos para investidura em 

cargo público, definidos no Estatuto dos 
Servidores Públicos de Iomerê, EXCETO:

A. A nacionalidade brasileira 
B. A lide com as obrigações militares e eleitorais
C. A idade mínima de dezoito anos 
D. O nível de escolaridade exigido para o exercício do 

cargo 
 
37. São formas de provimento de cargo público, 

definidos no Estatuto dos Servidores Públicos 
de Iomerê, EXCETO: 

A. Recondução 
B. Readaptação 
C. Eleição 
D. Aproveitamento 
 
38. Durante o estágio probatório, o servidor será 

semestralmente avaliado por 
instituída para essa finalidade, conforme 
definido no Estatuto dos Servidores Públicos de 
Iomerê. São fatores observados durante o 
estágio probatório, EXCETO: 

A. Assiduidade e pontualidade 
B. Produtividade no trabalho e efetividade
C. Administração do tempo 
D. Comportamento social 
 
39. A vacância do cargo público, definido no 

Estatuto dos Servidores Públicos de Iomerê, 
decorrerá de, EXCETO: 

A. Aposentadoria 
B. Posse em outro cargo acumulável
C. Exoneração 
D. Demissão 
 
40. O estatuto de servidores de Iomerê remete ao 

Plano de Carreira e Vencimentos dos 
Servidores Públicos do Município de Iomerê, 
onde a progressão funcional por tempo de 
serviço será concedida de ofício pela 
autoridade competente, independentemente de 
qualquer requerimento do servidor público 
estável, por meio de avanço progressivo na 
escala salarial horizontal correspondendo a:

A. 3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 20% do vencimento 

B. 3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 24% do vencimento inicial.

C. 3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a ca
anos, até o limite de 30% do vencimento inicial.

D. 3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 2 (dois) 
anos, até o limite de 24% do vencimento inicial.
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São vírus hepatotrópicos que levam a hepatite 

São requisitos básicos para investidura em 
cargo público, definidos no Estatuto dos 
Servidores Públicos de Iomerê, EXCETO: 

A lide com as obrigações militares e eleitorais 
 

O nível de escolaridade exigido para o exercício do 

São formas de provimento de cargo público, 
definidos no Estatuto dos Servidores Públicos 

Durante o estágio probatório, o servidor será 
semestralmente avaliado por comissão 
instituída para essa finalidade, conforme 
definido no Estatuto dos Servidores Públicos de 
Iomerê. São fatores observados durante o 

 

Produtividade no trabalho e efetividade 

A vacância do cargo público, definido no 
Estatuto dos Servidores Públicos de Iomerê, 

Posse em outro cargo acumulável 

servidores de Iomerê remete ao 
Plano de Carreira e Vencimentos dos 
Servidores Públicos do Município de Iomerê, 
onde a progressão funcional por tempo de 
serviço será concedida de ofício pela 
autoridade competente, independentemente de 

do servidor público 
estável, por meio de avanço progressivo na 
escala salarial horizontal correspondendo a: 
3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 20% do vencimento inicial. 
3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 24% do vencimento inicial. 
3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 30% do vencimento inicial. 
3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 2 (dois) 
anos, até o limite de 24% do vencimento inicial. 




