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PORTUGUÊS
Uma estudante gaúcha foi o grande destaque na
VII Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e
Astronáutica. A estudante do 3º Ano do Ensino Médio vai
completar os estudos no Colégio Militar de Porto Alegre,
onde estuda, com distinção após conquistar a medalha de
ouro da competição estudantil, além de receber
premiações nas provas individuais e de foguetes.
A Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e
Astronáutica (OLAA) é um evento acadêmico e científico
sobre astronomia e ciências __________, no qual 10
países latino-americanos se encontram para compartilhar
conhecimentos, criar links de comunicação e colaboração,
conhecer e trocar experiências educacionais, práticas de
ensino e promover o desenvolvimento dos conhecimentos
científicos em astronomia e astronáutica. A OLAA foi
fundada em 2008 e, em 2009, o Brasil realizou sua
primeira edição.
A sétima edição do evento terminou no Hotel
Fazenda Ribeirão, localizado a 200 quilômetros do Rio de
Janeiro. __________________ equipes de Argentina,
Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Colômbia e México. A
equipe brasileira foi composta pelos cinco melhores
alunos da Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astronáutica (OBA) do ano passado, selecionados entre
100 mil estudantes do Ensino Médio.
Essa olimpíada científica ________ provas
teóricas individuais e em grupos de três alunos de países
diferentes. Há uma prova individual de reconhecimento do
céu dentro de um planetário e uma prova de céu real
envolvendo o manuseio de telescópio. Outra prova em
grupo, também multinacional, desafia os estudantes a
construir uma base de lançamento de foguetes, além do
próprio foguete, e a simulação do lançamento. Tudo feito
com garrafas Pet.
http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/... - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
a) afim; Se inscreveram; tem
b) afins; Se inscreveram; têm
c) afins; Inscreveram-se; tem
d) afim; Inscreveram-se; têm

2) Em relação ao texto, analisar os itens abaixo:
I - Uma estudante do 3º Ano do Ensino Médio do Colégio
Militar de Porto Alegre conquistou a medalha de ouro
da competição estudantil da VII Olimpíada LatinoAmericana de Astronomia e Astronáutica.
II - A OLAA reúne dez países latino-americanos que
compartilham conhecimentos, trocam experiências
educacionais, dentre outras atividades.
III - No ano de 2015, foi realizada a sétima edição da
Olimpíada de que o Brasil participa.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item II.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.
3) Quanto aos sinônimos do sublinhado em “Os
transportadores não precisam tomar providências de
forma açodada.”, assinalar a alternativa INCORRETA:
a) Apurada.
b) Morosa.
c) Apressada.
d) Ligeira.

4) Em relação à concordância, analisar os itens abaixo:
I - A empresa californiana Theranos recentemente obteve
aprovação da Food & Drug Administration para
comercializar sua tecnologia – que promete realizar
centenas de tipos de exame, de análises corriqueiras
como triglicerídios e anemia à detecção de vírus como
HIV e Ebola, com apenas uma gota de sangue.
II - A empresa se defendeu dizendo que irá publicar dados
de eficácia, mas não estabeleceu uma data.
a) Somente o item I está correto.
b) Somente o item II está correto.
c) Os itens I e II estão corretos.
d) Os itens I e II estão incorretos.

5) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
Finalmente descobri _________ era tão difícil encontrá-lo!
a) por que
b) por quê
c) porquê
d) porque
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6) Analisar os itens abaixo quanto ao emprego da vírgula:

INFORMÁTICA

I - O Estatuto do Desarmamento foi uma construção
política feita com a sociedade e teve efeito: reduziu o
número de mortes, que continua sendo absurdo.
II - Atualmente, o Estatuto do Desarmamento estabelece
que é preciso justificar a necessidade de se ter uma
arma, o que é analisado pelas autoridades e pode ser
negado.

Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto
anteriormente.

a) Os itens I e II estão incorretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão corretos.

7) Sobre a acentuação das palavras, assinalar a
alternativa INCORRETA:
a) Telegráfico - arquétipo - trinômio.
b) Fantóche - antítese - teología.
c) Hemistíquio - autópsia - epístola.
d) Quiróptero - panteísmo - miriápode.

8) Assinalar a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma sobre os verbos:
a) O verbo “opor” conjugado na 2ª pessoa do plural, no
futuro do modo subjuntivo, corresponde a “opuserdes”.
b) O verbo “fazer” conjugado na 2ª pessoa do singular, no
pretérito imperfeito do modo indicativo, corresponde a
“fizeste”.
c) O verbo “rezar” conjugado na 2ª pessoa do plural, no
futuro do presente do modo indicativo, corresponde a
“rezareis”.
d) O verbo “viajar” conjugado na 3ª pessoa do singular, no
futuro do pretérito do modo indicativo, corresponde a
“viajaria”.

9) Em relação ao emprego do acento indicativo de crase,
analisar a sentença abaixo:
Raramente dás à ela o direito de justificar suas escolhas
(1ª parte). À esta ideia opõem-se várias outras (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente incorreta.
b) Totalmente correta.
c) Correta somente em sua 1ª parte.
d) Correta somente em sua 2ª parte.

11) São sinais
computador:

de

memória

insuficiente

em

um

I - Baixo desempenho.
II - Notificações sobre insuficiência de memória.
III - Problemas de exibição.
Estão CORRETOS:
a) Todos os itens.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Somente os itens I e II.

12) Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, os
seguintes códigos maliciosos são obtidos por meio do uso
de mídias removíveis infectadas, EXCETO:
a) Vírus.
b) Backdoor.
c) Spyware.
d) Worm.

13) Em determinada planilha do Excel 2007, tem-se nas
células A1, A2, A3, B1, B2 e B3, respectivamente, 1, 2, 3,
2, 4 e 6. Se um usuário digitar, na célula C1, a função
=SOMA(A2:B3), qual será o resultado obtido?
a) 17
b) 15
c) 18
d) 16

10) Em relação à ortografia das palavras abaixo, assinalar
a alternativa que preenche as lacunas CORRETAMENTE:

14) Considerando-se o PowerPoint 2007, assinalar a
alternativa
que
preenche
a
lacuna
abaixo
CORRETAMENTE:

Tra___icômico.
Braquilo___ia.
Haplolo___ia.

Quando o usuário inicia o PowerPoint, ele abre no modo
de exibição chamado ________, onde o usuário cria e
trabalha em slides.

a) j - g - j
b) g - j - g
c) g - g - g
d) j - j - j

a) Apresentação de Slides
b) Classificação de Slides
c) Anotações
d) Normal
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15) Sobre o recurso Recuperação Automática de Falhas
do Internet Explorer 11, analisar os itens abaixo:

Legislação e Conhecimentos Específicos

I - Permite que o usuário retome de onde estava em caso
de fechamentos inesperados do Internet Explorer.
II - Esse recurso armazena a URL de cada página aberta,
o histórico de voltar/avançar de cada guia, a disposição
das guias e todas as informações que o usuário inseriu
na página.

18) Segundo a Constituição Federal, a seguridade social
compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social. Desta forma, compete ao Poder
Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social,
com base nos seguintes objetivos, EXCETO:

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

a) Redutibilidade do valor dos benefícios.
b) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços
às populações urbanas e rurais.
c) Universalidade da cobertura e do atendimento.
d) Equidade na forma de participação no custeio.

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova,
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do
início das inscrições deste concurso.
Conhecimentos Gerais
16) “Existe algo de comum entre você e o menino de rua?
Certamente veio à sua cabeça a imagem de um menino
dormindo na rua, apanhando da polícia. Usa roupas
velhas, está descalço, magro e sem tomar banho ou
escovar os dentes. E aí você vai achar a pergunta maluca
mesmo. Afinal, você tem casa, estuda, come três vezes
por dia, passa as férias na praia ou no campo. Suspeito
que a pergunta pode lhe parecer tão boba que você já
pensou em largar essa leitura. Mas se você se der ao
direito de ter dúvida, vai descobrir muitas coisas. Verá
que, para ter a resposta, precisará mergulhar num
conceito muito importante para o ser humano: a
cidadania.”

19) De acordo com a Lei Orgânica do Município, o
conjunto de ações e serviços públicos de saúde, no
âmbito do Município, constitui um sistema único,
obedecendo aos seguintes princípios e diretrizes:
I - Universalidade, integralidade e igualdade no acesso e
prestação dos serviços, respeitada a autonomia das
pessoas, eliminando-se os preconceitos ou privilégios
de qualquer espécie.
II - Centralização político-administrativa na gestão dos
serviços, assegurada ampla participação comunitária.
III - Utilização do método epidemiológico para o
estabelecimento de prioridade, a alocação de recursos
e a orientação dos programas de saúde.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item II.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.

DIMENSTEIN, G. O Cidadão de Papel.

Entende-se que cidadania é também:
I - Ter direito a ter direitos, tanto sociais e civis quanto
políticos.
II - Ter direito de viver decentemente.
a) Os itens I e II estão incorretos.
b) Somente o item II está correto.
c) Somente o item I está correto.
d) Os itens I e II estão corretos.

20) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal
nº 002/02, em relação ao que dispõe sobre a readaptação,
analisar a sentença abaixo:
A readaptação será efetivada somente em cargo de
padrão de vencimento superior (1ª parte). Readaptação é
a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições e
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha
sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em
inspeção médica (2ª parte).
A sentença está:

17) Em relação a algumas ações de consumo consciente
da água, analisar os itens abaixo:
I - Fazer a manutenção no encanamento, para evitar
possíveis vazamentos.
II - Fechar a torneira enquanto se ensaboar as louças e os
talheres.
III - Reutilizar a água sempre que possível.

a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.
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21) Com base na Lei Complementar Municipal nº 002/02,
sobre o que dispõe o capítulo do exercício da função de
confiança, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) A função de confiança exercida por servidor público
efetivo será provida sob a forma de função gratificada.
(---) O valor da função gratificada não será percebido
cumulativamente com o vencimento do cargo de
provimento efetivo.
(---) A designação para o exercício da função gratificada,
que nunca será cumulativa com o cargo em comissão,
será feita por ato expresso da autoridade competente.
a) E - C - C.
b) C - C - E.
c) E - C - E.
d) C - E - C.

22) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal
nº 002/02, considerando-se o que dispõe sobre o serviço
extraordinário, analisar os itens abaixo:
I - A prestação de serviços extraordinários só poderá
ocorrer por expressa determinação da autoridade
competente, mediante solicitação fundamentada do
chefe da repartição, ou de ofício.
II - O serviço extraordinário será remunerado por hora de
trabalho que não exceda ao período normal.
III - O serviço extraordinário, excepcionalmente, poderá
ser realizado sob a forma de plantões para assegurar o
funcionamento dos serviços municipais ininterruptos.

24) De acordo com a Lei nº 8.080/90 - SUS, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Os serviços privados de assistência à saúde
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de
profissionais liberais, legalmente habilitados, e de
pessoas jurídicas de direito privado na promoção,
proteção e recuperação da saúde.
(---) A assistência à saúde não é livre à iniciativa privada.
(---) Na prestação de serviços privados de assistência à
saúde, serão observados os princípios éticos e as
normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema
Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu
funcionamento.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - C.
d) E - C - E.

25) Segundo a Portaria nº 1.271/14, qualquer dano à
integridade física ou mental do indivíduo, provocado por
circunstâncias nocivas, tais como acidentes, intoxicações
por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões
decorrentes de violências interpessoais, como agressões
e maus-tratos, e lesão autoprovocada, é denominado de:
a) Doença.
b) Agravo.
c) Epizootia.
d) Evento de saúde pública.

Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

23) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, o Contrato
Organizativo da Ação Pública de Saúde conterá algumas
disposições essenciais, como:
I - Oferta de ações e serviços de vigilância em saúde,
promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito
regional e inter-regional.
II - Responsabilidades assumidas pelos entes federativos
perante a população no processo de regionalização, as
quais serão estabelecidas de forma individualizada, de
acordo com o perfil, a organização e a capacidade de
prestação das ações e dos serviços de cada ente
federativo da Região de Saúde.
III - Critérios de avaliação dos resultados e forma de
monitoramento permanente.

26) De acordo com o Código de Ética Profissional,
considerando-se a relação entre Médicos, é vedado ao
Médico:
a) Encaminhar o paciente que lhe foi enviado para
procedimento especializado de volta ao Médico
assistente e, na ocasião, fornecer-lhe as devidas
informações sobre o ocorrido no período em que por
ele se responsabilizou.
b) Informar ao substituto o quadro clínico dos pacientes
sob sua responsabilidade ao ser substituído ao fim do
seu turno de trabalho.
c) Utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que
seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos.
d) Denunciar atos que contrariem os postulados éticos à
comissão de ética da instituição em que exerce seu
trabalho profissional e, se necessário, ao Conselho
Regional de Medicina.

Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.
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27) De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 33 Saúde da Criança: crescimento e desenvolvimento, em
relação ao exame físico completo, analisar a sentença
abaixo:
Um exame físico completo deve ser realizado na primeira
consulta de puericultura (1ª parte). É consenso que o
exame físico e seus achados devem ser descritos e
compartilhados com os pais, como forma de facilitar-lhes a
percepção das necessidades do bebê (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

31) Em relação aos antimicrobianos que estão
frequentemente associados à ocorrência de colestase
aguda, analisar os itens abaixo:
I - Ampicilina.
II - Cefalexina.
III - Eritromicina.
IV - Amoxicilina.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens I, III e IV.
d) Somente os itens III e IV.

32) São critérios maiores para
mielofibrose primária, EXCETO:
28) De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 36 Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença
Crônica: Diabetes Mellitus, assinalar a alternativa que
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:
A apresentação do diabetes tipo 1 é em geral abrupta,
acometendo principalmente ______ e adolescentes ____
excesso de peso.
a) adultos - sem
b) adultos - com
c) crianças - sem
d) crianças - com

29) Segundo o Guia de Bolso Doenças Infecciosas e
Parasitárias, em relação ao HIV, assinalar a alternativa
CORRETA:
a) Existe apenas um tipo de HIV.
b) É um vírus RNA.
c) A transmissão acontece através da relação sexual, do
abraço, do beijo ou da picada de mosquitos.
d) É composto de DNA e ataca as hemácias.

30) Considerando-se o disposto na NR 32, analisar os
itens abaixo:
I - A manipulação em ambiente laboratorial deve seguir as
orientações contidas na publicação do Ministério da
Saúde - Diretrizes Gerais para o Trabalho em
Contenção com Material Biológico, correspondentes
aos respectivos microrganismos.
II - Todo local onde exista possibilidade de exposição ao
agente biológico deve ter lavatório exclusivo para
higiene das mãos providos de água corrente, sabonete
líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema
de abertura sem contato manual.

o

diagnóstico

de

a) Presença de proliferação na medula óssea de
megacariócitos com atipias.
b) Presença na medula de fibrose reticulínica ou colágena.
c) Imagem leucoeritroblástica no sangue periférico.
d) Presença de mutação no gene JAK2.

33) São características ultrassonográficas sugestivas de
benignidade em nódulos tireóideos, EXCETO:
a) Ecogeneidade hiperecoica.
b) Halo anecoico espesso e incompleto.
c) Vascularização ao Doppler colorido com padrão
periférico.
d) Macrocalcificações ou em formato anelar “casca de
ovo”.

34) Sobre os achados clínicos e laboratoriais para o
diagnóstico de artrite gonocócica, é INCORRETO afirmar
que:
a) As radiografias geralmente são normais ou mostram
apenas edema de tecidos moles.
b) O sinal mais comum é a tenossinovite.
c) No diagnóstico diferencial com a doença de Lyme, a
artrite gonocócica com envolvimento do joelho
caracteriza-se menos aguda e com ausência de
culturas positivas.
d) A coloração de gram do líquido sinovial é pouco
elucidativa para o diagnóstico dessa condição.

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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35) De acordo com SOARES et al., assinalar a alternativa
CORRETA, em relação aos parâmetros normais para
interpretação do eletrocardiograma (ECG) de repouso:

37) Considerando-se as características de proteinograma
sérico, são achados peculiares encontrados na síndrome
nefrótica:

a) A onda P oscila entre 0°-90° no plano frontal
(obrigatoriamente positiva em DI, DII, aVF e negativa
em aVR).
b) O intervalo PR é medido do início da onda P até o início
do QRS (medido em derivações bipolares). Tem
duração de 0, 12-0 e 20 segundos, com valores
maiores em crianças e em presença de taquicardia, e
valores menores em idosos e na presença de
bradicardia.
c) Quanto à morfologia, o segmento QRS no plano
horizontal apresenta-se positivo V1 e V2, negativo em
V5 e V6, tendendo a ser isodifásico em V3 e V4.
d) O intervalo QT é medido desde o início do QRS até o
início da onda T. A fórmula de Bazett permite
correlacioná-lo com a frequência cardíaca (QTc).

I - Elevação nos níveis de α2.
II - Hipogamaglobulinemia.
III - Níveis variáveis de -globulina.
IV - Diminuição marcada de albumina.

36) Em relação aos acidentes por animais peçonhentos,
segundo GUSSO, numerar a 2ª coluna de acordo com a
1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(1) Acidente botrópico.
(2) Acidente crotálico.
(3) Acidente elapídico.
(---) Acidente causado por serpentes do grupo das
jararacas caracterizado por inchaço no local da
picada, às vezes com manchas arroxeadas e
sangramento pelos orifícios da picada; pode haver
sangramento das gengivas na pele e na urina.
Considerado o acidente ofídico de maior importância
epidemiológica no país, responsável por mais de 90%
dos envenenamentos.
(---) Há discreta dor local, geralmente acompanhada de
parestesia com tendência à progressão proximal.
Posteriormente pode surgir um quadro de fraqueza
muscular progressiva, ocorrendo ptose palpebral,
oftalmoplegia e a presença de fácies miastênica ou
neurotóxica.
(---) No local da picada não se observam alterações
importantes. Apesar das manifestações locais mais
brandas, apresenta maior coeficiente de letalidade
devido à frequência com que evolui para insuficiência
renal aguda.

Estão CORRETOS:
a) Todos os itens.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I, III e IV.
d) Somente os itens II, III e IV.

38) Na avaliação cintilográfica das formas mais comuns
de tireotoxicose, a hipocaptação difusa ou ausência de
captação é um achado cintilográfico altamente sugestivo
de:
a) Doença de Graves.
b) Tireoidite subaguda.
c) Adenoma tóxico.
d) Bócio multinodular tóxico.

39) São condições associadas ao gradiente de albumina
sérica/albumina do líquido de ascite (mg/dL) maior que
1,1, EXCETO:
a) Hepatite alcoólica.
b) Insuficiência cardíaca.
c) Budd-Chiari.
d) Coleoperitôneo.

40) Uma concentração aumentada de sódio e cloro no
suor é um dos achados mais consistentes. Um valor de
cloro superior a 60meq/L, quando acompanhado de
manifestações clínicas importantes, é suficiente para
firmar o diagnóstico. Isso descreve a utilidade do teste de
cloro no suor, usado para o diagnóstico de:
a) Fibrose cística.
b) Nefropatia perdedora de sal.
c) Síndrome de Mendelson.
d) Pneumonia por Mycobacterium avium.

a) 2 - 1 - 3.
b) 3 - 2 - 1.
c) 2 - 3 - 1.
d) 1 - 3 - 2.
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