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PROVA Nº05 
PORTUGUÊS 

 
Leia o texto e responda às questões 
de 01 a 03. 
 

LUTO PELA FAMÍLIA SILVA 
 
 A assistência foi chamada. Veio 
tinindo. Um homem estava deitado na 
calçada. Uma poça de sangue. A 
assistência voltou vazia. O homem 
está morto. O cadáver foi removido 
para o necrotério. Na seção dos 
“Fatos Diversos” do Diário de 
Pernambuco, leio o nome do sujeito: 
João da Silva. Morava na Rua da 
Alegria. Morreu de hemoptise. 
 João da Silva – Neste momento 
em que seu corpo vai baixar à vala 
comum, nós, seus amigos e seus 
irmãos, vimos lhe prestar esta 
homenagem. Nós somos os Joões da 
silva. Nós somos os populares Joões 
da Silva. Moramos em várias casas e 
em várias cidades. Moramos 
principalmente na rua. Nós 
pertencemos, como você, à família 
Silva. Não é uma família ilustre; nós 
não temos avós na história. Muitos de 
nós usamos outros nomes, para 
disfarce. No fundo, somos os Silva. 
Quando o Brasil foi colonizado, nós 
éramos os degregados. Depois fomos 
os índios. Depois fomos os negros. 
Depois fomos os imigrantes, mestiços. 
Somos os Silva. Algumas pessoas 
importantes usaram e usam o nosso 
nome. É por engano. Os Silva somos 
nós. Não temos a mínima importância. 
Trabalhamos, andamos pelas ruas e 
morremos. Saímos da vala comum da 
vida para o mesmo local da morte. Às 
vezes, por modéstia, não usamos 

nosso nome de família. Usamos o 
sobrenome “de tal”. A família Silva e a 
família “de tal” são a mesma família. 
E, para falar a verdade, uma família 
que não pode ser considerada boa 
família. Até as mulheres que não são 
de família pertencem à Silva. 
 João da Silva – nunca nenhum 
de nós esquecerá seu nome. Você 
não possuía sangue-azul. O sangue 
que saía de sua boca era vermelho-
vermelhinho da silva. Sangue de 
nossa família. Nossa família, João, vai 
mal em política. Sempre por baixo. 
Nossa família, entretanto, é que 
trabalha para os homens importantes. 
A família Crespi, a família Matarazzo, 
a família Guinle, a família Rocha 
Miranda, a família Pereira Carvalho, 
todas essas famílias são sustentadas 
pela nossa família. Nós auxiliamos 
várias famílias importantes na 
América do Norte, na Inglaterra, na 
França, no Japão. A gente de nossa 
família trabalha nas plantações de 
mate, nos pastos, nas fazendas, nas 
usinas, nas praias, nas fábricas, nas 
minas, nos balcões, no mato, nas 
cozinhas, em todo lugar onde se 
trabalha. Nossa família quebra pedra, 
faz telha de barro, laça bois, levanta 
os prédios, conduz os bondes, enrola 
o tapete do circo, faz os jornais, serve 
no exército. Nossa família é feito 
Maria Polaca. Apesar disso, João da 
Silva, nós temos de enterrar você 
mesmo é na vala comum. Na vala 
comum da miséria. Na vala comum da 
glória, João da Silva. Porque nossa 
família um dia há de subir na política. 
 

Rubem Braga 
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01) “Nossa família é feito Maria 
Polaca.” Esta expressão quer dizer 
que: 
 
 
a) Nessa família só tem pobre; 
b) Nessa família só tem mulher; 
c) Nessa família são todos tristes; 
d) Nessa família se faz de tudo. 
 

02) De acordo com o texto, quem são 
os Joões da Silva? 
 
a) Os empresários brasileiros; 
b) Os políticos brasileiros; 
c) O trabalhador brasileiro; 
d) O exército brasileiro. 
 

03) “Nós auxiliamos várias famílias 
importantes na América do Norte, na 
Inglaterra, na França, no Japão.” A 
família Silva... 
 
 
a) É imigrante trabalhador nesses 
países; 
b) Envia dinheiro para os estrangeiros; 
c) Ajuda em pesquisas científicas; 
d) Dá empregos para os refugiados. 
 

04) Marque a alternativa que 
apresenta concordância nominal 
CORRETA: 
 
 
a) Foi muito criticado por todos a 
pretensão deles; 
b) Caminhada pela manhã é bom; 
c) Ela ficou meia perplexa com os 
acontecimentos; 
d) Ela mesmo confirmou a realização 
da festa. 
 

05) Marque a alternativa que 
completa, correta e respectivamente, 
as lacunas abaixo: 
 

“______ três explosões na 
plataforma de petróleo. Creio que 
______ de problemas causados por 
falta de manutenção, embora não 
______ provas que ______ isso: não 
______ objetos para exames 
periciais.” 

 
a) Ouviu-se / se tratam / exista / 
confirme / sobrou; 
b) Ouviu-se / tratam-se / exista / 
confirmem / sobrou; 
c) Ouviram-se / se trata / existam / 
confirmem / sobraram; 
d) Ouviram-se / trata-se / existam / 
confirme / sobraram. 
 

06) Leia:  
 
I- O ingresso é caríssimo, por isso 
pouca gente irá ao show. 
II- O guarda interrompeu o trânsito, 
para que as crianças passassem. 
III- A prova do concurso será realizada 
como está prevista no regulamento.  
IV- Vou ao show, mesmo que chova. 
 
As orações destacadas nos períodos 
acima estabelecem, pela ordem, 
relação de: 
 
a) Conclusão – finalidade – 
conformidade – concessão; 
b) Explicação – causa – tempo – 
adversidade; 
c) Causa – condição – explicação – 
conseqüência; 
d) Adversidade – consequência – 
causa – tempo. 
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07) Identifique o período de pontuação 
INCORRETA, de acordo com a língua 
padrão culta: 
 

a) O mágico era ótimo; o público, 
porém, não o aplaudia. 
b) Se a humanidade valorizar a 
fraternidade, a vida não será de 
violência. 
c) Chipre, tornada independente em 
1960, pertencia à Inglaterra. 
d) Comunicamos-lhes que: a partir 
desta data atenderemos, em novo 
endereço. 
 

08) O vocábulos fidalgo, entardecer 
e gotícula classificam-se, quanto ao 
processo de formação de palavras, 
respectivamente, em: 
 

a) Prefixal / parassíntese / sufixal; 
b) Justaposição / prefixal e sufixal / 
imprópria; 
c) Aglutinação / parassíntese / sufixal; 
d) Sufixal / aglutinação / regressiva. 
 

09) Marque a alternativa em que há, 
pela ordem, ditongo, hiato, encontro 
consonantal e dígrafo: 
 

a) Viu – pouco – olhos – pernas; 
b) Meu – quarto – toalha – formigas; 
c) Criado – muito – melhor – 
borboleta; 
d) Peitoril - saí – palma – manhã. 
 

10) A frase em que a regência verbal 
está INCORRETA, de acordo com a 
norma culta é: 
 

a) Ser enganado é algo que não 
agrada a ninguém; 
b) Como lazer, ela prefere mais o 
esporte do que a literatura; 
c) Todos os animais amestrados 
obedecem aos seus treinadores; 
d) A miséria mundial chegou a uma 
situação trágica. 
 

PROVA Nº 11 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA  

 
11) Avalie as afirmativas abaixo sobre 
os sistemas de mensagens 
eletrônicas (e-mail): 
 
I - cabeçalho (header) — é 
estruturado em campos que contém o 
remetente, destinatário e outras 
informações sobre a mensagem. 
II - As aplicações de correio eletrônico 
normalmente oferecem ao usuário 
uma série de facilidades. A maior 
parte delas fornece um editor de 
textos embutido e a possibilidade do 
envio de arquivos anexados a 
correspondência. Além disso, a 
maioria das aplicações permite o 
envio de correspondências para um 
único destinatário ou o envio para 
mais de uma pessoa ou para um 
grupo de pessoas. 
III - As mensagens de e-mail são um 
excelente veículo de propagação de 
vírus, sobretudo através dos ficheiros 
(arquivos) anexos. Por isso 
recomenda-se baixar somente 
arquivos do tipo.exe (executáveis). 
 
 
Estão corretas: 
 
 
a) Apenas as afirmativas I e II; 
b) Apenas as afirmativas II e III;  
c) Apenas as afirmativas I e III;  
d) Todas as afirmativas estão 
corretas; 
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12) Sobre a criação de gráficos  estão 
corretas: EXCETO. 
 
a) Um gráfico é uma representação 
visual de seus dados. Usando 
elementos como colunas (em um 
gráfico de colunas) ou linhas (em um 
gráfico de linhas), um gráfico exibe 
uma série de dados numéricos em um 
formato gráfico; 
b) O formato gráfico de um gráfico 
facilita a compreensão de grandes 
quantidades de dados e do 
relacionamento entre séries de dados 
diferentes. Um gráfico também mostra 
a visão geral, para que seja possível 
analisar seus dados e procurar 
tendências importantes; 
c) Os dados devem ser organizados 
em linhas e colunas, com rótulos de 
linhas à esquerda e rótulos de coluna 
acima dos dados — o Excel determina 
automaticamente a melhor maneira de 
plotar dados no gráfico; 
d) O gráfico abaixo representa um 
gráfico de linha, onde as categorias 
são geralmente organizadas ao longo 
do eixo vertical e os valores ao longo 
do eixo horizontal. 
 

 
 
 
 
 

13)  Marque a opção INCORRETA 
referente as fórmulas básicas do 
EXCEL: 
 
a) Para aplicar a fórmula de soma 
você precisa, apenas, selecionar as 
células que estarão envolvidas na 
adição, incluindo a sequência no 
campo superior do programa junto 
com o símbolo de igual (=);  
b) Na adição, sempre separe a 
indicação das células com o sinal (+). 
Dessa forma, mesmo as que 
estiverem em localizações distantes 
serão consideradas na adição – 
Exemplo: =SOMA(A1+A2); 
c) a subtração segue a mesma lógica 
da adição, mas dessa vez você usa o 
sinal correspondente à conta que será 
feita (-), e retira a palavra “soma” da 
função. Exemplo: =(A1-A2) 
d) Na multiplicação usa-se  o asterisco 
(*) para indicar o símbolo de 
multiplicação. Exemplo:  = (A1*A2) 
 

14) “É a principal área exibida na tela 
quando você liga o computador e faz 
logon no Windows. Ela serve de 
superfície para o seu trabalho, como 
se fosse o tampo de uma mesa real. 
Quando você abre programas ou 
pastas, eles são exibidos nesta área. 
Nela, também é possível colocar itens, 
como arquivos e pastas, e organizá-
los como quiser”. 
 
A definição acima se refere à: 
 
a) Área de ícones; 
b) Área de Tarefas; 
c) Área de Trabalho; 
d) Barra de ferramentas;     
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15) Para conectar o computador à 
Internet, é necessário, um dispositivo 
que envia e recebe informações do 
computador por linha telefônica ou 
cabo de alta velocidade. Às vezes, 
vêm embutidos na unidade de 
sistema, mas os de alta velocidade 
normalmente são componentes 
separados. 
 
O texto acima se refere a qual 
dispositivo: 
 
a) Drive; 
b) Modem; 
c) Desktop; 
d) Gadgets; 
 

16) A figura identificada abaixo se 
refere ao: 
 

 
a) Cabo de rede; 
b) Cabo USB; 
c) Cabo Apps; 
d) Cabo de suspensão; 
 

17) Para selecionar uma palavra em 
um texto do Word devemos: 
 
a) Dar um duplo clique na palavra que 
deseja selecionar.; 
b) Dar um click com o lado esquerdo 
do mouse na palavra que deseja 
selecionar; 
c) Segurar a tecla SHIFT na palavra 
que deseja selecionar; 
d) Dar um clique no botão 
Marcadores, que selecionará a 
palavra desejada; 
 

18) Localizada na extrema direita da 
barra de tarefas, inclui um relógio e 
um grupo de ícones. Ela tem a 
seguinte aparência: 
 

 
 
A figura se refere-a: 
 
a) Área de Trabalho; 
b) Área de Tarefas; 
c) Área de Notificação; 
d) Área de Informação. 
 

19) Um botão de comando executa 
um comando (uma ação) quando você 
clica nele. Você os verá com mais 
frequência em caixas de diálogo, que 
são pequenas janelas contendo 
opções para concluir uma tarefa. Por 
exemplo, se você fechar uma imagem 
do Paint sem salvá-la primeiro, verá 
uma caixa de diálogo como esta: 
 
 

 
 
Qual tecla podemos pressionar e que 
terá o mesmo resultado que clicar em 
um botão de comando que esteja 
selecionado? 
 
 
a) Crtl; 
b) Shift; 
c) Back Space; 
d) Enter. 
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20) No Word, para salvar um 
documento aberto, posso acionar as 
teclas: 
 
a) Ctrl + A; 
b) Ctrl + B; 
c) Shift + A; 
d) Ctrl + S. 
 

PROVA Nº 07 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
21) Complete a lacuna corretamente:  
 
O/A _____________ representou a 
transformação do racismo em lei na 
África do Sul, a segregação racial foi 
legalmente aceita entre 1948 e 1994. 
 
a) Nazismo; 
b) Movimento África Livre; 
c) Apartheid; 
d) Lei Áurea. 
 

22) A Seringueira é o nome popular 
dado à planta do gênero Hevea, 
família Euphorbiaceae, natural da 
região amazônica. O que é extraído 
da Seringueira? 
 
a) Seringa; 
b) Cevada; 
c) Látex; 
d) Leite Mineral. 
 

23) A qual órgão compete a sanção 
do Governador, dispor sobre todas as 
matérias de competência do Estado? 
 
a) Câmara Municipal; 
b) Assembleias Regionais; 
c) Congresso Nacional; 
d) Assembleia Legislativa. 
 

24) Caracteriza-se o sangramento 
difícil de estancar que pode ocorrer na 
pele, através do nariz, por uma 
pequena ferida no estômago, e além 
disso, também pode por vezes, 
observar a presença de sangue na 
urina ou nas fezes.  
 

O sintoma descrito acima é decorrente 
de: 
 

a) Falta de Vitamina D; 
b) Excesso de Vitamina K; 
c) Excesso de Vitamina B; 
d) Falta de Vitamina K. 
 

25) Quem foi o juiz federal brasileiro 
que ganhou notoriedade nacional por 
comandar o julgamento dos crimes 
identificados na Operação Lava Jato, 
a investigação do maior caso de 
corrupção do país já apurado? 
 

a) Joaquim Barbosa; 
b) Sepúlveda Pertence; 
c) Teori Zavascki; 
d) Sérgio Fernando Moro. 
 

26) Recentemente a NASA descobriu 
evidência de água líquida na 
superfície de qual planeta? 
 

a) Lua; 
b) Saturno; 
c) Marte; 
d) Júpiter. 
 

27) O período de duração do conflito 
militar global conhecido como a 
Segunda Guerra Mundial foi de: 
 
a) 1939 a 1945; 
b) 1945 a 1949; 
c) 1914 a 1948; 
d) 1914 a 1945. 
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28) Assinale a alternativa correta que 
corresponde ao nome do primeiro 
Imperador Romano? 
 

a) Júlio Cesar; 
b) Caio Augusto; 
c) César Augusto; 
d) Pôncio Pilatos. 
 

29) O monte mais alto do Brasil é: 
 

a) Pico da Neblina; 
b) Pedra da Mina; 
c) Pico da Bandeira; 
d) Monte Roraima. 
 

30) Como é conhecida a organização 
que assumiu a derrubada do avião 
Russo que matou mais de 200 
pessoas e que foi responsável pelo 
atentado na França com mais de 100 
pessoas mortas? 
 
a) Al Qaeda; 
b) Grupo Separatista ETA; 
c) Hezbollah; 
d) Estado Islâmico. 
 

PROVA Nº10 - ESPECÍFICA 
MÉDICO - PSF 

 
31) Sobre Hipoglicemia, podemos 
afirmar, exceto: 
 
a) A hipoglicemia é uma condição 
médica na qual os valores da glicose 
no plasma estão inapropriadamente 
baixos. A hipoglicemia é definida pela 
tríade de Whipple; 
b) Os sintomas e sinais de 
hipoglicemia dividem-se em 
adrenérgicos e neuroglicopênicos. Os 
sintomas e sinais adrenérgicos são 
sudorese, fome, tremor, palpitação, 
ansiedade e formigamento. Os 
neuroglicopênicos são alteração 

visual, confusão mental, alteração de 
comportamento, fraqueza, sensação 
de calor, letargia, tontura, convulsões 
e coma; 
c) Hipoglicemia é uma das 
complicações mais temidas do 
tratamento do diabetes. É bastante 
freqüente, pois a hipoglicemia 
iatrogênica aumenta 
proporcionalmente à implementação 
de um tratamento intensivo; 
d) Hipoglicemia Relativa é um evento 
que requer a assistência de outra 
pessoa para ativamente administrar 
carboidrato, glucagon ou outras ações 
de ressuscitação. Estes episódios 
podem estar associados com 
neuroglicopenia suficiente para induzir 
convulsão ou coma. 
 

32) Sobre as pneumonias, assinale a 
alternativa incorreta: 
  
 
 
a) Infiltrados mal definidos, irregulares 
e em faixas nas radiografias de tórax 
são comuns nas broncopneumonias; 
b) O aspecto característico das 
pneumonias virais à radiografia de 
tórax é uma consolidação em um 
único lobo sem envolvimento 
intersticial dos pulmões; 
c) Uma radiografia de tórax normal em 
um paciente com tosse, febre e 
expectoração amarelada há 4 dias 
não exclui o diagnóstico de 
pneumonia; 
d) Infiltrados lobares ou segmentares 
densos e homogêneos na radiografia 
de tórax são sugestivos de 
pneumonias bacterianas. 
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33) Sobre a crise hipertensiva, é 
incorreto afirmar: 
 
a) É necessário abaixar rapidamente a 
PA até o valor de 120/80mmHg nos 
pacientes com crise hipertensiva 
severa; 
b) A diferenciação entre a 
necessidade de tratamento de 
urgência ou emergência não está 
exatamente nos níveis da PA, e sim 
nos efeitos no órgão alvo; 
c) A maioria dos pacientes com PA 
criticamente elevada está com 
depleção de volume e a administração 
indiscriminada de diuréticos pode 
piorar o quadro; 
d) Os sintomas incluem cefaléia, mal-
estar, tonteira, borramento visual, dor 
torácica, palpitações e dispnéia. 
 

34)  Não progressão da relação R/S 
de V1 a V6 no eletrocardiograma 
sugere: 
 

a) Bloqueio atrioventricular total; 
b) Bloqueio de ramo esquerdo; 
c) Zona inativa anterior; 
d) Bloqueio de ramo direito. 
 

35) Paciente do sexo feminino, 28 
anos, constipada, queixando de 
sangue ao evacuar e no papel 
higiênico há 30 dias, dor ao evacuar 
(sensação de estar arranhando) e 
caroço no anus. O diagnóstico mais 
provável é: 
 
 

a) Neoplasia de margem anal; 
b) Hemorróidas internas grau II; 
c) Trombose hemorroidária externa; 
d) Fissura anal. 
 
 
 
 
 

36) Em relação à Doença de 
Parkinson, é correto afirmar que: 
 

a) Ausência de resposta à L-dopa é 
comum na Doença de Parkinson de 
início tardio (após 65 anos); 
b) Quando associada à L-dopa, a 
dopa descarboxilase reduz a 
incidência de náuseas; 
c) A absorção de L-dopa é retardada 
quando administrada junto às 
refeições ricas em fibras; 
d) Anticolinérgicos são drogas de 
primeira linha em idosos cujo tremor é 
o sintoma preponderante. 
 
 
 
 

37) Com relação às doenças 
sexualmente transmissíveis, todas as 
afirmativas são corretas, exceto:  
 

a) Linfogranuloma venéreo: agente 
Clamidia tracomatis; aspectos clínicos 
úlcera no local da inoculação (canal 
anal ou reto), proctite semelhante à 
proctite de Crohn, linfadenopatia 
inguinal, evolução para abscessos 
anais e estenose anorretal; tratamento 
azitromicina; 
b) Sífilis: agente Treponema pallidum; 
aspectos clínicos úlcera anal que 
surge dois a cinco dias após a 
inoculação, geralmente no canal anal, 
cicatriza e desaparece 
espontaneamente; diagnóstico biópsia 
da úlcera identifica a espiroqueta; 
tratamento penicilina; 
c) Cancro mole: agente Haemophilus 
ducreyi; aspectos clínicos bulbão 
geralmente unilateral, amolecido, 
úlceras anorretais dolorosas; 
diagnóstico mais frequente baseado 
em dados clínicos; tratamento 
eritromicina; 
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d) Gonorréia: agente Neisseria 
gonorrhoeae, diplococo intracelular 
gram negativo; aspectos clínicos é 
frequentemente assintomático, 
proctite inespecífica ou proctite 
intensa, restrita ao reto baixo, com 
secreção muco purulento; tratamento 
ceftriaxona e doxiciclina. 
 

38) Qual dos antidiabéticos orais 
abaixo listados tem como mecanismo 
de ação o retardo da absorção de 
carboidratos? 
 
a) Acarbose; 
b) Clorpropamida; 
c) Gliclazida; 
d) Repaglinida. 
 

39) Em relação a infecções do trato 
genital na gestação, é incorreto 
afirmar que: 
 
a) O tratamento da vaginose 
bacteriana na gestação deve ser oral 
opcional e tópico vaginal obrigatório; 
b) A tricomoníase é deletéria para a 
gestação e relaciona-se com o 
aumento do risco de parto prematuro 
e rotura prematura das membranas 
ovulares; 
c) A candidíase não é doença de 
transmissão sexual, não exigindo 
tratamento do parceiro sexual; 
d) Clinicamente a vaginose bacteriana 
apresenta-se como corrimento vaginal 
acinzentado e há presença de clue 
cells a microscopia. 
 
 
 
 
 

 

40) Sobre o Código de Ética Médica, é 
vedado ao Médico: 
 
I – Causar dano ao paciente, por ação 
ou omissão, caracterizável como 
imperícia, imprudência ou negligência. 
II – A responsabilidade médica é 
sempre pessoal e pode ser 
presumida. 
III – Deixar de assumir 
responsabilidade sobre procedimento 
médico que indicou ou do qual 
participou, mesmo quando vários 
médicos tenham assistido o paciente. 
IV – Requerer desagravo público ao 
Conselho Regional de Medicina 
quando atingido no exercício de sua 
profissão. 
V - Deixar de atender em setores de 
urgência e emergência, quando for de 
sua obrigação fazê-lo, expondo a risco 
a vida de pacientes, mesmo 
respaldado por decisão majoritária da 
categoria. 
 
Marque a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa IV está 
incorreta; 
b) Apenas as afirmativas, I, II, III e IV 
estão corretas; 
c) Apenas as afirmativas, I, III e V 
estão corretas; 
d) Todas as afirmativas estão 
corretas. 
 
 




