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INSTRUÇÕES 
 

• Nesta prova, você encontrará: 
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 
25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

• Você está recebendo um Caderno com um total de 40 (quarenta) questões do tipo múl-
tipla escolha, uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

• Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa correta. 

 

• Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

• Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

• No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

• O Cartão-Resposta e o Caderno de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

• Assine no local indicado no Cartão-Resposta. 
 

• Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

• Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

• Duração da Prova: 3h.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

 
Timbó, 24 de fevereiro de 2019.  
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 
 

 

Leia o texto e resolva as questões de 1 a 7. 
O primeiro projeto apresentado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 2019 promete repercutir. De au-
toria do deputado Valdir Cobalchini, a proposta quer proibir o uso de radares móveis, estáticos e fixos nas rodovias 
estaduais. 
— Tem condão puramente arrecadatório, já que não se presta a promover a educação preventiva dos motoristas, 
conforme preconiza o Código de Trânsito Brasileiro — disse o deputado sobre o uso dos equipamentos. [...] 

Disponível em https://www.nsctotal.com.br. Acesso em 11/02/2019. [adaptado] 

 
1- Assinale a única alternativa que contenha um sinônimo do verbo “repercutir”, utilizado no texto: 

(A) falhar 
(B) endurecer 
(C) intrigar 
(D) prejudicar 
(E) impressionar 

 
2- No período “já que não se presta a promover a educação preventiva dos motoristas”, o “já que” introduz a ideia 

de: 
(A) oposição 
(B) explicação 
(C) adição 
(D) exclusão 
(E) alternância 

 
3- A expressão “já que”, destacada no texto, pode ser substituída, corretamente e sem alteração de sentido, por: 

(A) na medida em que 
(B) quando 
(C) logo 
(D) portanto 
(E) embora 

 
4- Assinale a alternativa correta:  

(A) Trânsito – todas as proparoxítonas são acentuadas. 
(B) móveis – todas as paroxítonas são acentuadas. 
(C) Estáticos – as paroxítonas terminadas em O são acentuadas. 
(D) Arrecadatório – todas as oxítonas são acentuadas. 
(E) Código – as oxítonas terminadas em O são acentuadas. 

 
5- Assinale a alternativa correta quanto à classificação da classe gramatical das palavras do texto: 

(A) primeiro – preposição 
(B) condão – substantivo 
(C) Tem – advérbio 
(D) puramente – adjetivo 
(E) se – numeral  

 
6- No trecho “...a proposta quer proibir o uso de radares móveis, estáticos e fixos nas rodovias estaduais.”, a vírgula 

está correta, pois é utilizada para: 
(A) omitir um termo. 
(B) separar um aposto. 
(C) separar um vocativo. 
(D) intercalar uma explicação. 
(E) enumerar palavras de mesma função sintática. 

 
7- Assinale a única alternativa correta quanto ao tempo e modo verbal dos verbos retirados da notícia: 

(A) quer – presente do subjuntivo. 
(B) Tem – imperativo afirmativo. 
(C) preconiza – pretérito imperfeito do indicativo. 
(D) promete – presente do indicativo. 
(E) disse – pretérito perfeito do indicativo. 

  

https://www.nsctotal.com.br/
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Leia o texto e resolva as questões de 8 a 10. 
O Deputado Estadual Laércio Schuster estará nesta quinta-feira, dia 14, na Secretaria de Estado da Defesa Civil. 
Será recebido pelo Secretário em Exercício, Coronel Losso, e toda a Diretoria. O objetivo é conhecer a atual estru-
tura da Defesa Civil e debater a situação das barragens da Celesc em Santa Catarina. 
Para se ter uma ideia da importância desse tema, somente nas regiões do Médio e Alto Vale do Itajaí existem cinco 
barragens: Palmeira, Alto Cedro, Ibirama, Taió e José Boiteux. [...] 
Segundo o deputado, o objetivo é assegurar que todas as barragens do Estado estejam em plena segurança, em 
especial neste momento de consternação e preocupação por parte dos brasileiros, em geral, e dos catarinenses, 
em particular, devido a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. [...] 

Disponível em https://www.timbonet.com.br/laercio-vai-se-reunir-com-diretoria-da-defesa-civil-sobre-barragens.  
Acesso em 13/02/2019. [adaptado] 

 

8- Propositadamente, foi retirado o acento indicativo de crase em um dos trechos do texto. Assinale, pois, a alter-
nativa que contenha o trecho em que deve ser colocado crase: 
(A) ... toda a Diretoria. 
(B) ...devido a tragédia de Brumadinho... 
(C) ... conhecer a atual estrutura... 
(D) ... todas as barragens do Estado... 
(E) ... debater a situação das barragens da Celesc em Santa Catarina. 

 
9- Sobre o texto, é correto afirmar que: 

 
I- Em Santa Catarina, existem somente cinco barragens: Palmeira, Alto Cedro, Ibirama, Taió e José Boiteux.  
II- O Deputado Estadual Laércio Schuster é o Secretário em Exercício da Secretaria de Estado da Defesa Civil 

de Santa Catarina. 
III- O objetivo do Deputado Estadual é conhecer a atual estrutura da Defesa Civil e debater a situação das 

barragens da Celesc em Santa Catarina. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(E) Apenas a afirmativa III está correta.    

 
10- A exemplo da palavra ideia, utilizada no texto acima, assinale a alternativa que contenha outra palavra que 

também perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico: 
(A) Heroi 
(B) Herois 
(C) Heroico 
(D) Aneis 
(E) Papeis 

 
 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS 
 

 
11- Muitas capitais brasileiras merecem destaque, seja por sua participação na economia do País, seja por sua 

concentração populacional ou pelo seu contexto histórico. Isso posto, considere as características abaixo:   
 

1- A cidade possui um importante acervo histórico e arquitetônico, além de suas belezas naturais que atraem 
vários turistas. 

2- Foi a primeira capital do Brasil e possui belas construções do período colonial. 
3- É uma cidade histórica com importantes marcos arquitetônicos do período áureo da borracha. 
4- A cidade viveu um breve período holandês, mas com grandes contribuições à arquitetura, ao urbanismo e 

ao paisagismo, principalmente no período da administração do Conde Maurício de Nassau. 
5- É uma das cidades mais quentes do País e está situada exatamente no centro da América do Sul.  
 
Assinale a alternativa que apresenta, na ordem, as capitais brasileiras que correspondem às características 
acima: 
(A) Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, Recife e Cuiabá. 
(B) Fortaleza, Recife, Belém, Cuiabá e Manaus. 
(C) Maceió, Rio de Janeiro, Rio Branco, Fortaleza e Goiânia. 
(D) Recife, Rio de Janeiro, Cuiabá, Goiânia e Brasília. 
(E) Salvador, Recife, Manaus, Maceió e Palmas.  
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12- Sobre a história de Timbó, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Timbó foi fundada pelo imigrante alemão Frederico Donner, em 12 de outubro de 1869. 
II- O ano de 1934 marcou a criação e a instalação do município de Timbó. 
III- Além da influência da cultura germânica, o município de Timbó recebeu forte influência dos imigrantes aus-

tríacos. 
IV- Os primeiros imigrantes italianos chegaram a Timbó no início do século XIX, mas não se adaptaram e se 

instalaram no sul catarinense. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas a afirmativa II está correta.  
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  
(D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  

 
13- A contornação do município de Timbó se dá por serras formadas em partes pelos contrafortes da Serra do Mar. 

Sobre a Serra do Mar, assinale a alternativa correta:  
(A) A Serra do Mar é um maciço rochoso que se estende desde Pernambuco até o sul de Santa Catarina. 
(B) Em Santa Catarina, a Serra do Mar recebe o nome Serra dos Órgãos. 
(C) Criado em 2008, pelo governo de Santa Catarina, o Parque Estadual Serra do Mar representa a maior porção 

contínua preservada de Mata Atlântica no Brasil.  
(D) A Serra do Mar é conhecida como a “Cordilheira Brasileira” devido a sua formação montanhosa prolongada, 

cerca de 1000 km de extensão e altitudes que variam de 1200 a 2200 metros acima do nível do mar. 
(E) As maiores altitudes da Serra do Mar ficam no Estado de Santa Catarina. 

 
14- Sobre a história do Brasil, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando período e fato his-

tórico: 
 

Primeira coluna: Períodos 
1- Período Colonial 
2- Período Imperial 
3- Período Republicano 

Segunda Coluna: Fatos históricos 
( ) Abertura dos Portos 
( ) Batalha do Guararapes 
( ) Construção de Brasília 
( ) Assinatura da Lei Áurea 
( ) Regência Trina e Una 
( ) Ciclo da exploração do ouro 

 
Assinale a alternativa que indica a associação correta das colunas: 
(A) 1 – 2 – 3 – 3 – 1 – 2. 
(B) 3 – 3 – 3 – 1 – 1 – 2. 
(C) 1 – 1 – 3 – 2 – 2 – 1.  
(D) 2 – 1 – 1 – 2 – 3 – 3. 
(E) 2 – 2 – 3 – 3 – 1 – 1. 

 
15- Os vestígios materiais do passado como objetos pessoais, fósseis, obras artísticas, entre outras coisas, muitas 

vezes são os únicos elementos ou documentos que sobram de quem viveu há séculos ou milênios. O Brasil 
perdeu parte significativa de sua história. Na noite de 2 de setembro de 2018, um incêndio de grandes propor-
ções atingiu: 
(A) O Museu da Língua Portuguesa, na Praça da Luz, no centro de São Paulo. O acidente aconteceu justamente 

no ano em que a instituição comemorava 200 anos de existência. 
(B) A Cinemateca Brasileira, localizada na Zona Sul de São Paulo. Foram destruídos cerca de 731 de seus 44 

mil títulos, entre cinejornais com cenas do noticiário político e curtas-metragens. 
(C) O Museu de Ciências Naturais da PUC, de Minas Gerais. Atualmente ele tinha o maior acervo da história 

natural da América Latina, com 20 milhões de itens. 
(D) O Memorial da América Latina, na Zona Oeste de São Paulo. Foi fundado por Dom João VI, em 1818, e seu 

primeiro acervo surgiu a partir de doações da Família Imperial e de colecionares particulares. 
(E) O Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro. Trata-se da instituição científica mais antiga do País e uma 

das mais importantes do mundo. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 

 
16- Pela Lei Complementar nº 01, de 22/10/1993, diárias e transporte constituem indenizações ao servidor. Sobre 

as diárias, analise as situações abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O servidor que se deslocar em caráter eventual ou transitório do Município, em objeto de serviço, fará jus a 
passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana. 

II- Caso o servidor receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las 
integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias. 

III- Se o servidor retornar à sede em prazo menor que o previsto, estará dispensado de restituir as diárias rece-
bidas em excesso. 

 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.   
(B) Apenas a afirmativa II está correta.  
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(E) As afirmativas I, II e III estão corretas.  

 
17- Sobre a jornada de trabalho nas repartições e órgãos públicos do Município de Timbó, analise as afirmativas 

abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- A jornada de trabalho para todos os servidores públicos de Timbó é de oito horas diárias e quarenta horas 
semanais. 

II- A jornada de trabalho para o serviço administrativo e/ou burocracial é de 35 (trinta e cinco) horas semanais. 
III- A jornada de trabalho para o magistério é de 20 horas aula semanais por turno. 
IV- A jornada de trabalho para o serviço operacional é de 44 horas semanais. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
(C) Apenas a afirmativa I está correta.  
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  

 
18- À luz da Lei Complementar nº 137, de 02/07/1998, assinale a alternativa correta: 

(A) A promoção por antiguidade corresponde ao um adicional de 6% (seis por cento), calculados sobre o venci-
mento do cargo efetivo ocupado pelo servidor, por força do tempo de serviço no cargo. 

(B) A avaliação de desempenho será realizada semestralmente pelo titular da Secretaria de Administração, por 
meio da ficha de avaliação específica para esse fim. 

(C) Enquanto o servidor estiver respondendo a processo administrativo, interromper-se-á o decurso do                 
interstício para promoção por desempenho e por antiguidade e, no caso de absolvição, contar-se-á em seu 
favor os requisitos para tais promoções, se outros impeditivos não ocorrerem. 

(D) A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação, independentemente do prazo de sua validade 
do concurso. 

(E) Os editais de abertura de concurso público deverão reservar às pessoas portadoras de deficiência até 5% 
(cinco por cento) das vagas nele oferecidas, ou das que vierem a surgir no prazo de validade do concurso. 

 
19- Sobre a ética no serviço público, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O aprimoramento do discernimento ético do servidor público tem grande papel na melhoria do serviço público 
em nosso país. 

II- O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. 
III- Os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia do servidor público em sua vida privada poderão acrescer 

ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.   
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(C) Apenas a afirmativa III está correta.  
(D) As afirmativas I, II e III estão corretas.  
(E) Apenas a afirmativa II está correta.  
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20- Considerando os grupos ocupacionais do quadro geral de provimento efetivo do poder executivo, previstos pela 
Lei Complementar nº 137, de 02/07/1998, preencha a segunda coluna de acordo com a primeira: 

 
Primeira coluna: Grupos ocupacionais 
1- Profissional 
2- Semiprofissional 
3- Administrativo 
4- Serviços gerais 

Segunda coluna: Descrições dos grupos ocupacionais 
( ) reúne os cargos cujas tarefas requerem o conhecimento 

prático do trabalho, limitados a uma rotina e predominân-
cia do esforço físico. 

( ) compreende os cargos que exigem conhecimentos de 
nível médio ou curso específico, cujas tarefas se carac-
terizam por certa complexidade e pouco esforço físico. 

( ) abrange os cargos cujas tarefas requerem elevado grau 
de atividade mental, exigidoras de conhecimentos teóri-
cos e práticos de nível acadêmico. 

( ) congrega os cargos ligados à preparação, transferência, 
sistematização e preservação de papéis e outras ativida-
des relacionadas ao âmbito administrativo e                       
organizacional. 

 
Assinale a alternativa que indica a associação correta: 
(A) 1 – 2 – 3 – 4. 
(B) 3 – 2 – 1 – 4. 
(C) 4 – 2 – 1 – 3. 
(D) 3 – 4 – 2 – 1. 
(E) 2 – 3 – 4 – 1. 

 
21- Assinale a alternativa que identifica corretamente o conjunto de cargos reunidos em segmentos distintos, de 

acordo com a área de atuação e habilitação profissional: 
(A) Categoria Funcional. 
(B) Cargo. 
(C) Enquadramento. 
(D) Promoção funcional. 
(E) Remuneração. 

 
22- Leia as características abaixo: 

 

1- Capacidade de se colocar no lugar do outro. 
2- Capacidade de compreender melhor o comportamento alheio em determinadas circunstâncias e a forma 

como outra pessoa toma as decisões. 
3- Sentimento indispensável para melhorar a qualidade da comunicação e do relacionamento entre as pessoas. 
4- Capacidade psicológica de compreender pensamentos e emoções, procurando experimentar, de maneira 

objetiva e racional, os sentimentos dos outros indivíduos. 
 

As características acima se referem à: 
(A) Autoconsciência. 
(B) Disposição. 
(C) Resiliência. 
(D) Empatia. 
(E) Cortesia. 

 
23- Segundo a American Diabetes Association, ADA 2017, para indivíduos assintomáticos com idade menor que 45 

anos, sugere-se o rastreamento de diabetes mellitus tipo2 em indivíduos com sobrepeso ou obesidade e que 
apresentem mais de um fator de risco para DM. Isso posto, analise os fatores abaixo e identifique os corretos:  

 
I- História de doença cardiovascular. 
II- Sedentarismo. 
III- Hipertensão arterial. 
IV- Síndrome de Ovários Policísticos. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas os fatores I, II e III estão corretos. 
(B) Apenas os fatores I e III estão corretos. 
(C) Apenas os fatores III e IV estão corretos. 
(D) Os fatores I, II, III e IV estão corretos. 
(E) Apenas os fatores II, III e IV estão corretos. 
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24- A dosagem de lipase sérica está indicada no diagnóstico de doenças pancreáticas e seus valores podem estar 
elevados na pancreatite aguda e crônica. Assinale a alternativa correta sobre a lipase e o diagnóstico de doenças 
pancreáticas: 
(A) Diferente da amilase, a lipase está aumentada na caxumba e outras doenças salivares não complicadas. 
(B) A lipase é tão sensível quanto a amilase, porém tem maior especificidade que as lipases para as doenças 

pancreáticas. 
(C) Na pancreatite aguda, os níveis de lipase se elevam a partir da 24ª hora e retornam ao normal após 14 dias. 
(D) Nas condições abdominais que não a pancreatite, usualmente, a lipase está elevada acima de três vezes à 

normalidade. 
(E) A lipase urinária é útil para o diagnóstico de pancreatite crônica. 

 
25- A asma é a uma das doenças respiratórias crônicas mais comuns e que afeta de 1 a 18% da população. Segundo 

GINA, 2017 (Iniciativa Global Para Asma), o passo inicial no tratamento da asma consiste no uso de: 
(A) Baixas doses de corticoide inalado. 
(B) Bronco dilatador de curta duração para alívio dos sintomas. 
(C) Antagonista de leucotrieno. 
(D) Alta dose de corticoide inalado, associado à antagonista de leucotrieno. 
(E) Brometo de tiotrópio associado à alta dose de corticoide inalado. 

 
26- O Raio-X de tórax é indispensável para o diagnóstico e avaliação da extensão das pneumonias comunitárias. 

Embora não haja estrita correlação entre as alterações radiológicas e agente etiológico, o seguinte achado ra-
diológico é sugestivo de etiologia estafilocócica: 
(A) Pneumatoceles. 
(B) Broncograma aérea. 
(C) Derrame pleural parapneumônico. 
(D) Opacidade alvelolar localizado nos ápices pulmonares. 
(E) Adenopatia hilar bilateral. 

 
27- Analise os achados clínicos ou manifestações da Insuficiência Cardíaca grave em pacientes com hipertensão 

arterial sistêmica e identifique o(s) correto(s) 
 

I- Pulso alternante. 
II- Hemoptise. 
III- Ortopneia. 
IV- Respiração de Cheyne-Stokes. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas os achados II, III e IV estão corretos. 
(B) Apenas os achados II e III estão corretos. 
(C) Apenas o achado I está correto. 
(D) Os achados I, II, III e IV estão corretos. 
(E) Apenas o achado III está correto. 

 
28- Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando doença e achado clínico.  
 

Primeira coluna: 
1- Policitemia vera    
2- Síndrome de Turner    
3- Doença Policística    
4- Doença celíaca    

Segunda coluna: 
(      ) aneurisma cerebral 
(      ) eritromelagia 
(      ) coarctação da aorta 
(      ) dermatite herpetiforme 

 

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas: 
(A) 3 – 1 – 2 – 4. 
(B) 3 – 2 – 1 – 4. 
(C) 4 – 3 – 2 – 1. 
(D) 4 – 2 – 1 – 3. 
(E) 2 – 3 – 1 – 4. 

 
29- Leia e preencha a lacuna: 

A __________________de um teste é a capacidade de um teste de diagnóstico para classificar corretamente a 
presença ou ausência do distúrbio alvo.  
(A) Sensibilidade. 
(B) Especificidade. 
(C) Acurácia. 
(D) Precisão. 
(E) Análise multivariada. 
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30- A principal causa de anemia hipocrômica deve-se à deficiência de ferro, no entanto, também são consideradas 
causas de anemia hipocrômica: 

 
I- Talassemia. 
II- Anemia siderobástica. 
III- Anemia falciforme. 
IV- Anemia aplástica. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as causas I e III estão corretas. 
(B) Apenas a causa IV está correta. 
(C) As causas I, II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas a causa III está correta. 
(E) Apenas as causas I e II estão corretas. 

 
31- O comprometimento articular e ósseo nas leucemias podem ser intensos com dor constante ou intermitente e 

sinais de artrite aguda. A leucopenia, a dor óssea e necrose óssea são mais frequentemente observadas na: 
(A) Leucemia mielocítica aguda. 
(B) Leucemia linfocítica aguda. 
(C) Leucemia linfocítica crônica. 
(D) Reações leucemoides. 
(E) Leucemia mielocítica crônica. 

 
32- Leia e preencha a lacuna: 

As manifestações clínicas da _____________ se relacionam com o coração. As anormalidades eletrocardiográ-
ficas mais precoces se caracterizam pela presença de ondas T em tenda e pela diminuição da amplitude das 
ondas.  
(A) Hipocalemia 
(B) Acidose metabólica 
(C) Alcalose metabólica 
(D) Hipernatremia 
(E) Hipercalemia 

 
33- Masculino, 15 anos, há três semanas apresenta quadro de conjuntivite bilateral e edema e dor nos joelhos e 

tornozelos acompanhada de ulcerações na mucosa bucal. Achados laboratoriais: leucocitose, VHS acelerado, 
Fator Reumatoide negativo. Provável diagnóstico: 
(A) Doença de Still. 
(B) Síndrome de Reiter. 
(C) Síndrome de Sjögren. 
(D) Síndrome de Felty. 
(E) Artrite reumatoide. 

 
34- Masculino, 35 anos, apresenta dor de início súbito, acentuada pela tosse e respiração profunda, e hipersen-

silidade à palpação da segunda costela à esquerda. RX de tórax e ECG normais. Qual a hipótese diagnóstica 
mais provável: 
(A) Síndrome coronariana aguda. 
(B) Policondrite. 
(C) Síndrome de Tietze. 
(D) Histiocitose X. 
(E) Condromalácia do esterno. 

 
35- Leia e preencha a lacuna: 

A necrose miocárdica leva à liberação de enzimas e proteínas na corrente sanguínea, os denominados marca-
dores cardíacos. A ______________é liberada entre uma a quatro horas do início do infarto e normaliza nas 
primeiras 24 horas.  
(A) LDH. 
(B) CPKMB. 
(C) Troponina. 
(D) CPK. 
(E) Mioglobina. 
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36- O tratamento da crise hipertensiva deve ser de acordo com a diferenciação entre urgência e emergência 
hipertensiva. Assinale a alternativa, quanto ao diagnóstico, prognóstico e conduta, nas urgências hipertensivas: 
(A) Nas urgências hipertensivas, não há lesão de órgão-alvo associado. 
(B) O internamento imediato em UTI é uma exigência. 
(C) Nível pressórico elevado e acentuado, com PAS > 140 mmHg. 
(D) Para a redução dos níveis pressóricos elevados, exige medicação parenteral, como o nitroprussiato de sódio. 
(E) Deve ser abordada prontamente, pois, em geral, as condições associadas apresentam risco iminente de 

morte. 
 
37- Paciente de 35 anos queixa-se de dor lancinante no maxilar direito, de curta duração como um “choque elétrico” 

e que dura segundos. Ao fazer sua barba ou ao mínimo toque, a dor se faz presente. Essa descrição de dor 
corresponde à: 
(A) Neuralgia do facial. 
(B) Neuralgia do trigêmeo. 
(C) Neuralgia do glossofaríngeo. 
(D) Cefaleia em salvas. 
(E) Dor facial atípica. 

 
38- A dengue é uma doença febril aguda, que pode ter curso benigno ou grave, como nas formas hemorrágicas. 

Assinale alternativa correta sobre o ciclo biológico, vigilância e medidas de controle da dengue: 
(A) O principal vetor e reservatório da dengue no Brasil é o mosquito da espécie Culex sp. 
(B) A principal medida de controle da dengue é o combate do principal vetor (Ae. albopictus) e captura dos 

vetores silvestres nas áreas de ocorrência de caso humano suspeito ou monitoramento da circulação viral. 
(C) A fonte de infecção e hospedeiro vertebrado é o homem. 
(D) A vacinação contra a dengue é obrigatória a partir dos nove meses de vida, mesmo em áreas não endêmicas. 
(E) A redução da população silvestre do mosquito Haemagogus sp é importante para o controle da dengue. 

 
39- Feminino, 23 anos, há dois dias intensa cefaleia, holocraneana, associada a náuseas e vômitos e hipertemia. 

Ao exame: sonolenta, rigidez de nuca. TAC de crânio normal; líquor: presença de pequenas quantidades de 
hemácias, 500 linfócitos, proteínas e glicose no líquor normal. Qual o diagnóstico e conduta mais adequada para 
o caso? 
(A) Meningite bacterina aguda; cefotraxone EV. 
(B) Encefalite herpética; uso de aciclovir EV. 
(C) Hemorragia subaracnoidea; uso de nifedipina EV. 
(D) Meningite viral: acetaminofeno oral. 
(E) Meningite fúngica; uso de anfotericina B EV. 

 
40- Masculino, 45 anos, após esforço físico há três dias, apresenta quadro de dor lombar irradiada para a perna 

direita (face posterior da coxa, face lateral da perna e do pé). Assinale a alternativa correta referente aos achados 
de exame físico esperados na hipótese de radiculopatia L5: 
(A) Arreflexia: aquileu. 
(B) Fraqueza muscular: gastrocêmio medial e lateral direito. 
(C) Arreflexia: patelar. 
(D) Fraqueza muscular: quadríceps. 
(E) Fraqueza muscular: tibial anterior e tibial posterior. 
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Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 
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