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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões
completo ao fiscal.
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta,
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início..
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e
assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES.
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.
 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.
Destaque aqui
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LÍNGUA PORTUGUESA

cerca de 1%, enquanto nos países de alta renda chegou a
7% ou 8%.

Leia a tirinha abaixo para responder a questão de
número 1 e 2.

(Disponível em: (https://exame.abril.com.br/ciencia/excesso-de-peso-eresponsavel-por-4-dos-casos-de-cancer-no-mundo/ Adaptado)

3) O texto traz uma discussão sobre um importante
tema da atualidade:
a) Alertar a população a respeito das consequências que o
excesso de peso pode trazer decorrentes da falta de
atividade física e má alimentação.
b) Prever que o número de mortes por excesso de peso
pode diminuir se as pessoas praticarem atividades físicas
e consumirem alimentos saudáveis.
c) Afirmar que o excesso de peso é o único responsável
pelo número de mortes por câncer em 2012.
d) Ilustrar as consequências da má alimentação e da
necessidade de praticar uma atividade física nos dias
atuais.
4) De acordo com as regras de colocação pronominal,
assinale a alternativa que preenche respectivamente
as lacunas abaixo:
I- “Olhos ______ cor ilumina o meu mundo.”
II- “O carro ______ motor tinha fundido foi rebocado.”
III- “O menino cometeu uma infração. _____ será
calculada.”
IV- “Diga-me ________ você vai, que irei contigo.”
V- “Essa é a menina ________ fez o teste.”
a) cuja, que o, essa, aonde, cuja
b) cuja, cujo, esta, aonde, a qual
c) que a, que o, esta, onde, cujo
d) cujo a, cujo, essa, onde, a qual

(Disponível em:
http://aescritanasentrelinhas.com.br/2011/02/21/interpretacao-de-tirinhascalvin/)

1)Sobre o humor da tirinha assinale a alternativa
CORRETA.
a) Calvin empenhar-se na construção de um raciocínio em
prol da cobrança pelo desenho que ele mesmo fez.
b) Após o longo discurso de Calvin, seu pai não pagar pelo
valor solicitado.
c) O pai não reconhecer o valor de 500 dólares pedido por
Calvin.
d) Nenhuma das alternativas.

5) A alternativa que reescreve o trecho: “Convém
confiar a João esta responsabilidade.”, de acordo com
a norma-padrão de emprego e colocação pronominal,
é:
a) Convém confiar-lhe esta responsabilidade.
b) Convém confiá-lo esta responsabilidade.
c) Convém o confiar esta responsabilidade.
d) Convém confiar esta responsabilidade.

2) No último quadrinho o pai de Calvin utiliza a
locução “Ainda assim”, que é um conector de:
a) Consequência.
b) Adversidade.
c) Concessão.
d) Restrição.
Leia o texto abaixo para responder à questão de
número 3.

6) Observe a sentença: “E, aparecera como um clarão
reluzente.” A forma verbal em destaque, pode ser
substituída, sem prejuízo no seu significado, por:
a) vinham aparecendo
b) apareceu
c) havia aparecido
d) aparecia

Excesso de peso é responsável por 4% dos casos de câncer no
mundo
Um relatório da Sociedade Americana do Câncer
apontou que o excesso de peso foi responsável por cerca
de 3,9% dos casos de câncer em 2012. Os autores do
relatório afirmam que o número deverá crescer nas
próximas décadas, dadas as tendências.
Sistemas políticos, econômicos, práticas de
mercado que promovem o consumo de alimentos muito
energéticos e pouco saudáveis e pouco tempo de
atividade física estão aumentando os casos de pessoas
com excesso de peso, diz o relatório.
Em 2016, aproximadamente 40% dos adultos e
18% das crianças e adolescentes apresentaram excesso
de peso. O número cresceu em praticamente todos os
países, mas os maiores aumentos foram em países
subdesenvolvidos.
Em 2015, segundo o relatório, 4 milhões de mortes
foram associadas ao excesso de peso. O impacto
econômico destas mortes é estimado em 2 trilhões de
dólares. Em 2012, o excesso de peso foi responsável por
544,300 casos de câncer, ou seja, 3,9% do total de casos
da doença. Em países de baixa renda, a proporção variou

7) Preencha corretamente as lacunas das sentenças e
assinale a alternativa CORRETA quanto às regras do
acento indicativo de crase:
I- Reagirei _____ situação _____ qual estamos
acostumados.
II- Nós iremos _____ galerias de arte contemporâneas.
III- _____ medida que eu estudo, aprendo mais.
IV- Disse _____ aluna que a prova foi cancelada.
V- Você deve estar ciente de que terá de obedecer
_____ normas.
a) à...à, às, à, àquela, às
b) à...a, às, à, aquela, as
c) a...a, às, a, aquela, às
d) a...à, as, à, àquela, as
8) Assinale a alternativa em que há erro de regência,
de acordo com a língua culta.
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a) Eu tinha trazido o livro.
b) Se o governo mantiver o acordo, dará certo.
c) Esqueci-me de você há muito tempo.
d) Ele interviu nas nossas negociações.

d) No início, a dermatite de contato irritante é bastante
pruriginosa, com eritema e edema local com nítida
demarcação da dermatite, às vezes dolorosa, podendo
apresentar bolhas e necrose.

9) Na sentença “O aluno preencheu com medo o
gabarito da prova.” O termo em destaque exerce, na
oração, a função sintática de:
a) Objeto indireto.
b) Complemento nominal.
c) Predicativo do sujeito.
d) Predicativo do objeto.

13) A Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP)
ocorre predominantemente decorrente de fenômenos
ateroscleróticos
sistêmicos,
que
provocam
obstruções arteriais e está associada a alto risco de
morbimortalidade cardiovascular. Sobre o diagnóstico
da DAOP, assinale a alternativa INCORRETA.
a) O estudo de ecografia vascular com doppler colorido
das artérias de extremidades é um método diagnóstico
invasivo porém eficaz em discriminar com precisão vasos
obstruídos, estenóticos e normais.
b) Há substancial evidência da associação entre
tabagismo ativo e DAOP, sendo o risco ainda maior do
que o relatado para doenças coronárias.
c) A gravidade da doença é estimada considerando os
critérios de extensão da lesão, segmento arterial afetado,
presença de oclusão arterial completa e lesões
calcificadas.
d) Nenhum sintoma ou sinal é independentemente
suficiente para diagnosticar ou descartar DAOP por isso
são recomendados exames físicos mais acurados na sua
identificação ou exclusão.

10) Observe as sentenças:
I- “Ele estava irritado porque o carro quebrou.”
II- “Choveu, embora estivesse marcando sol.”
III- “Ele foi tão sincero que conseguiu a vaga.”
IV- “Fez o serviço como a mãe orientou.”
As conjunções em destaque expressam valor
semântico de oração subordinada adverbial:
a) causal, concessiva, consecutiva, conformativa.
b) explicativa, consecutiva, explicativa, conformativa.
c) consecutiva, temporal, causal, final.
d) causal, adversativa, explicativa, consecutiva.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

14) A insuficiência cardíaca (IC) tem sido apontada
como
a
primeira
causa
cardiovascular
de
hospitalização no país, representando assim, uma das
doenças que mais tem crescido nos últimos tempos.
Sobre a IC, marque a alternativa CORRETA.
a) A diferenciação da IC sistólica e diastólica tem pouca
implicação no tratamento.
b) Os pacientes com IC devem receber vacinação para
pneumococos e a vacinação anual para influenza, pois
estas infecções podem predispor episódios de
descompensação grave.
c) Devido a gravidade da doença os pacientes não devem
ser autorizados a fazer atividades físicas.
d) Os digitálicos estão indicados para pacientes
sintomáticos com IC sistólica e nos assintomáticos com
fibrilação atrial e resposta ventricular elevada. Essa classe
de medicamentos contribui substancialmente para
aumento de sobrevida do paciente.

11) As onicomicoses são infecções fúngicas
frequentes que acometem as unhas, responsáveis por
15 a 40% das doenças ungueais e estão em destaque
nas patologias de regiões tropicais, principalmente
devido ao clima quente e úmido. A respeito do
diagnóstico das onicomicoses, marque a alternativa
CORRETA.
a) A cultura fúngica é mais específica que o exame
micológico direto,
entretanto, podem-se encontrar
resultados falso-negativos quando a amostra das unhas
contém hifas não viáveis, é insuficiente ou coletada
distalmente ao crescimento do fungo.
b) No exame micológico direto, a presença de pseudohifas ou hifas pode representar a existência de fungos
dermatófitos e não dermatófitos, sendo fácil a
diferenciação nesse tipo de exame.
c) A observação, no exame micológico direto, de
leveduras
ovaladas
com
pseudofilamentos
não
pigmentados e dispostas em acúmulo é confirmatório para
Candida sp.
d) Os fungos não dermatófitos encontrados na cultura são
sempre considerados como contaminantes.

15) A asma é uma doença inflamatória crônica das
vias aéreas inferiores. Sobre a asma, marque a
alternativa INCORRETA.
a) O teste de broncoprovocação positivo demonstra a
hiperresponsividade brônquica e pode ser usado no
processo diagnóstico, havendo suspeita clínica e
espirometria normal.
b) Sintomas recorrentes de obstrução das vias aéreas são
chiado no peito (sibilos), tosse, dificuldade para respirar e
aperto no peito.
c) No tratamento da asma na gravidez, os medicamentos
convencionais (broncodilatadores beta-2 adrenérgicos e
corticosteroides) são considerados perigosos.
d) A partir dos 5 anos de idade, provas de função
pulmonar
esforço-dependentes,
essencialmente
espirometria e pico de fluxo expiratório, passam a ter
maior utilidade para diagnóstico e monitorização clínica da
asma.

12) A dermatite de contato alérgica é consequência de
uma reação imune mediada por células T contra
químicos de baixo peso molecular, denominados
haptenos. Sobre os tipos de dermatite de contato,
assinale a alternativa INCORRETA.
a) Histologicamente, as lesões iniciais da dermatite de
contato alérgica são caracterizadas por infiltrados de
linfócitos ao redor de vênulas dilatadas do plexo venoso
superficial.
b) A dermatite de contato por irritantes é causada por ação
direta de substâncias químicas irritantes na epiderme,
causando danos aos queratinócitos e eventual necrose.
Os
queratinócitos
lesados
liberam
mediadores
inflamatórios não específicos e fatores quimiotáticos.
c)
As
fotodermatites
podem
ser
distinguidas
histologicamente da dermatite de contato irritante e da
dermatite de contato alérgica.

16) A gravidade da doença durante as epidemias e
pandemias de influenza é bastante variável, causando
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desde quadros de rinofaringite leve até pneumonia
viral com complicações fatais. Marque a alternativa
que contém um composto utilizado para o tratamento
da influenza.
a) lamivudina
b) aciclovir
c) oseltamivir
d) abacavir

a) O desenvolvimento do diabetes tipo 1 pode ocorrer de
forma rapidamente progressiva, principalmente, em
crianças e adolescentes, com pico de incidência entre 10 e
14 anos, ou de forma lentamente progressiva, geralmente
em adultos.
b) No diabetes tipo 1, a destruição das células beta é
geralmente causada por processo auto-imune, que pode
se detectado por auto-anticorpos circulantes e, algumas
vezes, está associado a outras doenças auto-imunes.
c) Na diabetes tipo 2, em nenhum indivíduo a ação da
insulina é normal, e o defeito secretor é mais intenso.
d) A diabetes tipo 2, em geral, mostra evidências de
resistência à ação da insulina e o defeito na secreção de
insulina manifesta-se pela incapacidade de compensar
essa resistência.

17) A rinite alérgica é definida como uma inflamação
da mucosa nasal, induzida pela exposição a alérgenos
que, após sensibilização, desencadeiam uma resposta
inflamatória. Sobre aspectos da rinite, assinale a
alternativa CORRETA.
a) A rinite alérgica pode ser considerada a doença de
maior prevalência entre as doenças respiratórias crônicas
e afeta a qualidade de vida dos pacientes, apesar de não
interferir com o controle da asma.
b) Certos conservantes utilizados em soluções
nasais,como o cloreto de benzalcônio, podem provocar
irritação da mucosa, agravando a rinossinusite.
c) Na rinite intermitente leve o quadro clínico é inequívoco
e há boa resposta ao tratamento, porém os exames
complementares são obrigatórios.
d) A citologia nasal pode ser útil no diagnóstico diferencial
entre rinite alérgica e outras formas clínicas de rinite
crônica, como a rinite vasomotora e infecciosa, apesar de
que é um método invasivo e de alto custo.
18) A respeito da terapia nutricional de úlceras
pépticas em adultos, assinale alternativa que contenha
os alimentos da lista abaixo que devem ser evitados.
I- leite
II- limão
III- azeite
IV- chocolate
V- café
VI- chá preto
VII- cenoura
a) II, IV, V e VI .
b) I, II e III .
c) II e IV.
d) II, IV, V e VII.
19) Litíase renal é uma doença que acomete mais
homens que mulheres e pode estar localizada nos
rins, ureter, bexiga e uretra. Sobre o assunto, assinale
a alternativa INCORRETA.
a) Quando o cálculo está no cálice renal normalmente é
sintomático, mesmo que apresente pequeno volume.
b)
Os
principais
mecanismos
fisiopatogênicos
responsáveis pela formação de cálculos são distúrbios
metabólicos,
infecções
urinárias,
anormalidades
anatômicas e causas idiopáticas. Outros fatores
envolvidos na litogênese são o pH urinário, o volume
urinário e a dieta.
c) Urina alcalina está associada com a formação de
cálculos de fosfato de cálcio.
d) Cálculos de ácido úrico ocorrem principalmente devido
à urina persistentemente ácida, bem como em situações
de hiperprodução e excreção de ácido úrico.
20) O Diabetes Mellitus é uma epidemia mundial e um
grande desafio para os sistemas de saúde de todo o
mundo. Marque a alternativa INCORRETA sobre os
tipos de diabetes.
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