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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas de 1 à 35. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Em         relação         a         doença         de         Whipple,         é         INCORRETO
afirmar         que:

(A) A         doença         de         Whipple         não         tratada,         não         é         fatal,         a
antibioticoterapia,         na         maioria         dos         pacientes,         leva         à
melhora         rápida.

(B) É         tradicionalmente         vista         como         uma         doença
gastrintestinal,         porém,         na         maioria         dos         casos,
começa         insidiosamente         com         artropatia,         que
consiste         em         doença         articular         soronegativa,
crônica,         migratória,         não         destrutiva         envolvendo
articulações         periféricas.

(C) É         um         distúrbio         sistêmico         crônico         de         origem
infecciosa         caracterizado         por         envolvimento         de
múltiplos         órgãos         e         comprometimento         proeminente
do         trato         gastrintestinal,         linfonodos,         endocárdio         e
sistema         nervoso         central.

(D) É         também         chamada         de         lipodistrofia         intestinal.

Questão 02

Em         relação         a         síndrome         do         intestino         irritável         (SII),         é
INCORRETO         afirmar         que:

(A) Alguns         pacientes         com         inchaço         na         barriga         também
podem         apresentar         distensão         visível,         com         aumento
da         cintura         abdominal.

(B) É         um         distúrbio         intestinal         funcional         caracterizado
por         dor         ou         desconforto         abdominal         e         hábitos
intestinais         alterados         na         ausência         de
anormalidades         estruturais         identificáveis.

(C) Os         sintomas         de         comprovação         que         fazem         parte         dos
critérios         diagnósticos         incluem         esforço         excessivo
para         defecar,         urgência         ou         sensação         de         evacuação
incompleta,         eliminação         de         muco         e         distensão
abdominal.

(D) A         alteração         nos         hábitos         intestinais         é         a
característica         clínica         mais         consistente         na         SII.

Questão 03

Com         base         na         Lei         do         Ato         Médico,         é         CORRETO
afirmar         que:

(A) Diagnóstico         nosológico         é         a         determinação         da
doença         que         acomete         o         ser         humano,         aqui         definida
como         interrupção,         cessação         ou         distúrbio         da         função
do         corpo,         sistema         ou         órgão,         caracterizada         por,         no
mínimo,         1         (um)         dos         seguintes         critérios:         agente
etiológico         reconhecido,         grupo         identificável         de
sinais         ou         sintomas,         alterações         anatômicas         ou

psicopatológicas.
(B) Compreende-se         entre         as         competências         do

Conselho         Federal         de         Medicina         editar         normas         para
definir         o         caráter         experimental         de         procedimentos
em         Medicina,         autorizando         ou         vedando         a         sua
prática         pelos         médicos.

(C) O         médico         integrante         da         equipe         de         saúde         que
assiste         o         indivíduo         ou         a         coletividade         não         atuará
em         mútua         colaboração         com         os         demais
profissionais         de         saúde         que         a         compõem.

(D) A         direção         administrativa         de         serviços         de         saúde
constitui         função         privativa         de         médico.

Questão 04

Em         relação         aos         distúrbios         osteomusculares
relacionados         com         o         trabalho,         analise:

I.O         hábito         de         fumar         também         está         associado         ao
desenvolvimento         de         doenças         na         coluna         lombar.
II.Os         maiores         riscos         para         lesão         em         coluna         lombar
ocorrem         quando         o         peso         é         erguido         de         baixas         alturas,
quando         a         distância         da         carga         do         corpo         (momento)         é
grande         e         quando         a         rotação         do         tronco         é         combinada
com         a         flexão.
III.Os         fatores         de         risco         psicossociais         no         local         de
trabalho         não         contribuem         para         lesões
musculoesqueléticas.

Está         (ão)         CORRETO         (S),         apenas:

(A) Todos         os         itens         estão         corretos.
(B) O         item         II         está         correto.
(C) Os         itens         II         e         III         estão         corretos.
(D) Os         itens         I         e         II         estão         corretos.

Questão 05

As         doenças         renais         císticas         compreendem         um         grupo
de         enfermidades         clínicas         e         geneticamente
heterogêneas         que,         em         comum,         apresentam         cistos
renais         uni         ou         bilaterais.         Em         relação         a         doença         renal
policística         autossômica         dominante         (DRPAD),         assinale
a         alternativa         INCORRETA.

(A) A         DRPAD         contém         ampla         variabilidade         fenotípica
entre         famílias         e         membros         de         uma         mesma         família.

(B) Apesar         da         DRPAD         apresentar         transmissão
genética         dominante,         no         nível         celular         e         molecular,         a
DRPAD         apresenta         um         mecanismo         de         cistogênese
recessivo,         no         qual         são         necessários         golpes         nos
dois         alelos         para         formação         de         cistos         renais         e
hepáticos         focais.
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(C) A         DRPAD         caracteriza-se         clinicamente         por         cistos
renais         bilaterais,         de         natureza         progressiva,         que
resultam         em         distorção         da         arquitetura         e
comprometimento         da         função         renal.

(D) Anatomicamente,         os         cistos         renais         na         DRPAD,         ao
longo         de         seu         crescimento,         desconectam-se         do
sistema         coletor,         o         que         explicaria         casos         de         dor
lombar         por         ruptura         de         cisto         com         hematúria
macroscópica.

Questão 06

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
uma         condição         adquirida         que         podem         cursar         com         TSH
elevado         e         T4         livre         normal.

(A) Síndrome         de         Pendred.
(B) Terapia         intermitente         com         L-tiroxina         ou         uso         de

subdoses.
(C) Defeitos         na         síntese         de         tireoglobulina.
(D) Resistência         ao         TSH.

Questão 07

Em         relação         as         Micoses         Pulmonares,         analise:

I.As         micoses         sistêmicas         são         blastomicose,
coccidioidomicose,         criptococose         gattii,         histoplasmose
e         paracoccidioidomicose.
II.A         infecção         primária         geralmente         é         assintomática         ou
subclínica         autolimitada,         detectada         pela         reação
cutânea         com         paracoccidioidina.
III.A         criptococose         gattii         está         associada         a         indivíduos
imunocompetentes         que         têm         massas         inflamatórias
significativas         e         comumente         produz         sequela
neurológica         que         exige         cirurgia         e         terapia         antifúngica
prolongada.
IV.Na         histoplasmose         capsulati,         a         apresentação
clinicorradiológica         é         similar         à         de         tuberculose,
adiaspiromicose         e         sarcoidose.

Está         (ão)         CORRETO         (S):

(A) Todos         os         itens         estão         corretos.
(B) Apenas         o         item         II         está         correto.
(C) Os         itens         II         e         III         estão         corretos.
(D) Os         itens         I         e         IV         estão         corretos.

Questão 08

Com         base         no         Refluxo         vesicoureteral,         marque         (V)
verdadeiro         ou         (F)         falso         nos         itens         abaixo.

(__)A         maior         prevalência         é         no         sexo         feminino,         no
entanto,         os         meninos         quando         se         apresentam         com
infecção         urinária         têm         maior         incidência         de         refluxo.
(__)O         refluxo         é         chamado         de         primário         quando
apresenta         componente         obstrutivo         funcional         ou
anatômico.
(__)A         nefropatia         do         refluxo         é         a         principal         causa         de
insuficiência         renal         e         hipertensão         grave         na         infância.
(__)A         manifestação         clínica         da         infecção         não         varia
conforme         a         idade         do         paciente,         porém         pode
apresentar         desde         um         quadro         de         cistite,         com         disúria,
polaciúria,         urgência         miccional         e         tenesmo,         até         um
quadro         de         pielonefrite,         com         dor         lombar,         febre         e         sinal
de         Giordano         positivo.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) F,         V,         F,         V.
(B) F,         V,         V,         F.
(C) V,         F,         V,         F.
(D) V,         F,         F,         V.

Questão 09

Em         relação         as         doenças         otorrinolaringológicas
relacionadas         com         o         trabalho,         pode-se         afirmar,
EXCETO:

(A) Os         trabalhadores         podem         ter         sua         audição         reduzida
por         exposição         súbita         a         ruído         de         altíssima
intensidade         (o         trauma         acústico),         por         traumatismos
mecânicos         da         cabeça         e         pescoço         e         pelo
barotrauma,         situações         distintas,         todas
enquadradas         como         acidentes         de         trabalho.

(B) As         disfonias         de         origem         ocupacional         constituem         as
alterações         da         voz,         tanto         em         seu         uso
intrinsecamente          profissional          quanto
generalizadamente,         em         qualquer         uso         ocupacional.

(C) A         audiometria         tonal         liminar,         por         via         respiratória         e
por         via         óssea,         é         o         exame         universalmente
consagrado         para         a         avaliação         da         perda         auditiva
ocupacional.

(D) As         doenças         bucais         de         origem         ocupacional         têm
evolução         rápida,         mas         são         irreversíveis.         Muitas
vezes,         resultam         em         mutilações         e         uso         de         próteses,
com         significativas         repercussões         psicossociais         e         de
autoestima.

Questão 10

Em         relação         a         Sarcoidose,         é         CORRETO         afirmar         que:
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(A) É         uma         doença         inflamatória         sistêmica         de         causa
desconhecida,         marcada         pela         formação         de
granuloma         caseoso         em         vários         órgãos,         sendo         os
pulmões         e         os         linfonodos         hilares         e         mediastinais         os
locais         mais         afetados.

(B) A         doença         pode         ser         autolimitada         ou         crônica,         com
períodos         de         surto         não         intercalados.

(C) As         manifestações         clínicas         da         sarcoidose         são         muito
variadas,         podem         ser         difusas,         não         tendo
envolvimento         de         um         único         órgão         ou         sistema.

(D) Devido         ao         acometimento         torácico         extremamente
frequente         envolvendo         pulmões         e         linfonodos
mediastinais,         o         paciente         com         sarcoidose
geralmente         apresenta         sintomas         respiratórios,
acompanhados         ou         não         de         acometimentos
cutâneo,         ocular         ou         de         outros         órgãos.

Questão 11

Em         relação         a         Hipertensão         Arterial         Sistêmica         (HAS),         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) Há         situações         em         que         a         medida         da         PA         pode         estar
falsamente         elevada,         decorrente         de         estresse         ou         de
outros         fatores,         principalmente         de         aspecto
psicológico.

(B) A         ingesta         excessiva         de         sal         não         está         associada         à
HAS.

(C) O         sistema         renina-angiotensina-aldosterona         não         é
o         principal         mecanismo         de         regulação         da         pressão
arterial.

(D) O         aumento         transitório         da         PA         associado         a         estresse
ou         ansiedade         não         constitui         doença         hipertensiva.

Questão 12

As         disfunções         valvares         constituem         grupo         frequente
de         cardiopatias         em         nosso         meio.         Em         associação         com
a         doença         reumática,         é         responsável         pela         mortalidade
de         mais         de         50%         das         crianças         de         5         a         12         anos.         Em
relação         as         disfunções         valvares,         é         INCORRETO
afirmar         que:

(A) Ecodopplercardiografia         transesofágica         é         indicada
para         pacientes         sedentários,         ou         com         alguma
limitação         física,         para         avaliar         melhor         o         gradiente
transvalvar         durante         o         exercício.

(B) A         insuficiência         mitral         é         entidade         nosológica
decorrente         da         coaptação         imperfeita         dos         folhetos
mitrais,         durante         a         fase         de         ejeção         do         ventrículo
esquerdo.

(C) Prolapso         valvar         mitral         é         uma         síndrome
caracterizada         pela         proliferação         mixomatosa         do
folheto,         aumentando-o         secundariamente         de         tal
maneira         que         ele         se         torna         proeminente,         para         dentro

do         átrio,         no         momento         da         contração         sistólica,
podendo         produzir         um         estalido.

(D) Estenose         mitral         é         a         diminuição         do         orifício         valvar         de
4         a         6         cm²         para         2         cm²         ou         até         menos,         causada         em
nosso         meio         mais         frequentemente         pela         doença
reumática.

Questão 13

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
um         antimicrobiano         usado         em         casos         de         Giardíase.

(A) Furazolidona.
(B) Gentamicina.
(C) Secnidazol.
(D) Eritromicina.

Questão 14

Em         relação         a         função         miocárdica         normal         e         anormal,
marque         (V)         verdadeiro         ou                  (F)         falso,         nos         itens         abaixo.

(__)Na         insuficiência         cardíaca,         vários         mecanismos         de
compensação         são         responsáveis         pela         manutenção
hemodinâmica         normal         por         um         certo         período.
(__)A         síndrome         de         insuficiência         cardíaca
caracteriza-se         também         por         grandes         alterações         no
mecanismo         energético         contrátil.
(__)O         miocárdio         hibernado         é         o         resultado         da         resposta
do         coração         ao         aumento         do         fluxo         coronariano,         na
ausência         de         necrose         celular,         mas         com         graus
variáveis         de         disfunção         contrátil.
(__)A         depleção         de         magnésio         é,         também,         prevalente
em         pacientes         com         insuficiência         cardíaca,         fato         que
pode         diminuir         o         potencial         arritmogênico         e         piorar         a
contratilidade.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) F,         V,         F,         V.
(B) F,         F,         V,         V.
(C) V,         F,         V,         F.
(D) V,         V,         F,         F.

Questão 15

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
descrição         abaixo.

"Consiste         em         sinais         e         sintomas         associados         à
exposição         prolongada         a         níveis         inapropriadamente
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elevados         de         glicocorticoides,         tanto         endógenos         como
exógenos."

(A) Síndrome         de         Smith-Lemli-Opitz.
(B) Síndrome         de         Nelson.
(C) Síndrome         de         Cushing.
(D) Doença         de         Addison.

Questão 16

Hipertensão         pulmonar         (HP)         é         uma         doença
caracterizada         por         elevação         persistente         da         resistência
vascular         pulmonar         decorrente         de         três         mecanismos
básicos:         vasoconstrição,         remodelação         vascular         e
fenômenos         trombóticos.         Em         relação         a         Hipertensão
pulmonar,         analise:

I.O         estado         de         vasodilatação         pulmonar         é         determinado
pelo         equilíbrio         dinâmico         entre         mecanismos
vasodilatadores         e         vasoconstritores.
II.Prostaciclina         é         um         potente         vasodilatador,         inibidor
da         adesão         plaquetária         e         do         crescimento         celular.
III.A         serotonina         (5-hidroxitriptamina         -         5HT)         está
implicada         na         gênese         da         hipertensão         arterial         pulmonar
por         apenas         um         mecanismo:         vasoconstrição.
IV.Espessamento         intimal         ocorre         na         maioria         dos         casos
de         hipertensão         arterial         pulmonar.         Os         fibroblastos
adventiciais         sofrem         hiperplasia         e         marcado         aumento
na         produção         de         colágeno,         que         espessa         a         camada
adventícia         e         altera         a         complacência         do         vaso.

Está         (ão)         CORRETO         (S):

(A) Os         itens         I         e         II         estão         corretos.
(B) Os         itens         III         e         IV         estão         corretos.
(C) Os         itens         II         e         IV         estão         corretos.
(D) Os         itens         I,         II         e         III         estão         corretos.

Questão 17

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         não         representa
um         principio         do         SUS.

(A) Regionalização         e         hierarquização.
(B) Integralidade.
(C) Equidade.
(D) Universalidade.

Questão 18

Os         Feocromocitomas         (FEOs)         e         paragangliomas
(PGLs)         são         tumores         neuroendócrinos         raros         que         se
originam         em         células         derivadas         da         crista         neural,

distribuídas         ao         longo         da         medula         espinal         e         na         glândula
adrenal.         Em         relação         ao         tratamento         clínico         dos
Feocromocitomas         (FEOs)         e         paragangliomas         (PGLs),
assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) O         tratamento         pré-operatório         dos         pacientes         com
FEO/PGL         é         realizado         com         os         objetivos         de         tratar         a
hipertensão         arterial,         evitar         a         ocorrência         crises
adrenérgicas         e         de         corrigir         eventual         hipovolemia
(nem         sempre         documentada         nos         pacientes),         e         a
dessensibilização         adrenérgica.

(B) A         administração         de         betabloqueadores         não         é
contraindicada         como         terapêutica         inicial         da
hipertensão,         em         pacientes         portadores         de         FEO.

(C) A         droga         tradicionalmente         recomendada         na
literatura         para         o         tratamento         clínico         do         FEO/PGL         é
a         fenoxibenzamina,         bloqueador         alfa-adrenérgico
específico         (a1/a2),                  competitivo         e         de         ação
prolongada.

(D) Os         bloqueadores         de         canais         de         cálcio         têm         a
desvantagem         de         não         produzirem         hipotensão         grave
ou         hipotensão         postural,         e         portanto,         podem         ser
usados         com         segurança         nos         pacientes         com
paroxismos         adrenérgicos         e         pressão         arterial         normal
nos         períodos         intercrise.

Questão 19

Com         base         nas         manifestações         neurológicas         ligadas         à
infecção         pelo         vírus         da         imunodeficiência         humana         1
(HIV1),         assinale         a         alternativa         INCORRETA.

(A) O         sistema         nervoso         periférico         (SNP)         é         acometido
com         muita         frequência         e         em         todas         as         fases         da
evolução         da         AIDS.

(B) As         afecções         neurológicas,         no         contexto         da         infecção
pelo         HIV,         são         frequentes         e         variam         conforme         o
local         e         o         momento         clínico.

(C) As         neuroinfecções         pelo         HIV         podem         ser         divididas
em         dois         grupos:         manifestações         oportunistas         (ou
secundárias),         causadas         pela         ação         direta         do         vírus
HIV         (ou         imunomediada         por         ele)         ao         sistema
nervoso         ou         manifestações         primárias,         causadas         por
outros         patógenos         em         consequência         da
imunossupressão         causada         pelo         vírus         HIV.

(D) Os         mecanismos         de         lesão         ao         SNP         incluem         ação
direta         do         próprio         vírus,         alterações         imunológicas,
uso         de         substâncias         antirretrovirais         e         infecções
oportunistas.

Questão 20

Em         relação         aos         critérios         específicos         para         a
classificação         da         dispepsia         funcional.         Assinale         a
alternativa         CORRETA         relacionada         a         um         critério         ligado
a         síndrome         do         desconforto         pós-prandial.
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(A) Dor         ou         queimação         localizada         no         epigástrio,         pelo
menos         moderada,         e         que         tem         ocorrido,         no         mínimo,
1         vez/semana,         nos         últimos         3         meses.

(B) Outros         sintomas,         quando         detectados,         reforçam         o
diagnóstico:         a         dor         pode         ser         tipo         queimação,         mas
sem         irradiação         retroesternal,         a         dor         é         comumente
induzida         ou         aliviada         pela         ingestão         de         alimentos,
podendo,         porém,         ocorrer         em         jejum.

(C) Dor         intermitente,         dor         não         generalizada         ou
localizada         em         outras         regiões         do         abdome         ou         tórax,
dor         não         aliviada         pela         defecação         ou         eliminação         de
flatos.

(D) Saciedade         precoce,         a         qual         impossibilita         o         término
normal         das         refeições,         verificada         várias         vezes         por
semana,         nos         últimos         3         meses.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 21 a 29.

O         DOMÍNIO         DA         NORMA         CULTA         NA         ERA         DIGITAL

(1º§)         A         norma         culta         da         Língua         Portuguesa         tem
dificuldades         por         ser         diferente         da         norma         popular,         da
oralidade,         da         livre         pronunciação,         do         coloquialismo.
Assim         sendo,         dominá-la         está         se         tornando         cada         vez
mais         importante         para         o         sucesso         de         profissionais         de
todas         as         áreas.         Em         eras         passadas,         quando         diretores,
superintendentes         e         gerentes         podiam         contar         com         uma
secretária,         a         falta         de         domínio         da         Língua         Portuguesa
não         era         tão         notada,         afinal,         quem         precisava         escrever
corretamente         era         ela.         Hoje,         isso         mudou.         Com         as
empresas         cada         vez         mais         "enxutas",         muitas         vezes         os
executivos         ou         não         possuem         nenhum         ajudante         ou
precisam         dividir         a         mesma         assistente,         obrigando-se         a
compartilhar         os         serviços         de         uma         só         pessoa,
normalmente         a         sua         secretária.
(2º§)         Assim,         obrigatoriamente,         tiveram         que         começar         a
escrever         relatórios,         preparar         documentos         e         enviar
e-mails.         Por         que         tanto         obstáculo         para         escrever         ideias
sequenciadas         na         elaboração         de         um         texto,         sendo         ele
comumente         feito         sob         forma         de         redação         oficial?         Medo
ou         despreparo         linguístico?         Importa         cuidar         da
comunicação         de         forma         clara,         correta         e         elegante,
mesmo         com         tanta         praticidade         da         era         digital.
(3º§)         Qual         o         motivo         de         tanta         dificuldade         para         elaborar
um         bom         texto         oficial,         como:         carta         comercial,         ofício,
relatório,         dentre         muitos         outros?         Resumidamente,         o
português         é         um         idioma         muito         complexo         e         uma         das
principais         dificuldades         é         que         a         norma         culta         é         bastante
diferente         da         língua         normalmente         falada.
(4º§)         E         a         falta         de         domínio         do         idioma         pode

comprometer         profundamente         a         imagem         do
profissional,         colocando         em         dúvida         a         qualidade         de         seu
trabalho.         A         imagem         negativa         projetada         pela         má
comunicação         dos         funcionários         é         muito         mal         recebida
tanto         pelo         público         interno         como         o         externo         (clientes         e
concorrentes).         Todos         têm         que         conhecer         a         língua         que
falam,         a         língua         oficial         de         sua         pátria.
(5º§)         Nesse         contexto,         falar         corretamente         é
fundamental         para         o         sucesso         de         uma         organização,         e
os         empregadores         valorizam         cada         vez         mais         os
funcionários         que         sabem         se         expressar         com         fluência         e
corretamente.         É         preciso         preparo         e         valorização         da
Língua         Portuguesa.
(6º§)         Aqueles         que         cometem         erros         de         português         ao
falar         e         não         são         capazes         de         escrever         dez         linhas
gramaticalmente         corretas         e         com         clareza,         passam         aos
outros         uma         péssima         imagem         de         pessoa         mal
informada,         de         nível         cultural         baixo,         que         não         lê.         Ou
seja,         podem         ser         grandes         especialistas         em         suas         áreas
de         atuação,         mas         que         provavelmente         não         poderão
transmitir         seus         valores.
(7º§)         O         avanço         da         comunicação         digital         tem
aumentado         a         necessidade         de         o         profissional         escrever.
O         número         de         mensagens         que         circulam         nas         empresas
aumenta         exponencialmente         ano         a         ano.         Nunca         se
escreveu         tanto,         embora         não         esteja         aí         qualquer         indício
de         qualidade         dos         textos         produzidos.         (...)

(Ana Cláudia Madaleno é professora de Português nos cursos de graduação da

FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista - e da Faculdade

Módulo) - (Adaptado) (http://www.via6.com/topico.php?tid=163923&cid=)

Questão 21

Sobre         o         período:         "Qual         o         motivo         de         tanta         dificuldade
para         elaborar         um         bom         texto         oficial,         como:         carta
comercial,         ofício,         relatório,         dentre         muitos         outros?"

Marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) Inicia         com         pronome         indefinido         interrogativo,         a
preposição:         "de"         é         imposta         pela         regência         nominal,
enquanto         "para"         enuncia         finalidade.

(B) O         predicado         pede         objeto         direto.
(C) Os         termos:         "ofício"         e         "relatório"         pertencem         à

mesma         tonicidade         paroxítona         de:         "contexto"         e
"preparo".

(D) As         vírgulas         separam         orações         coordenadas
assindéticas.

Questão 22

Marque         a         alternativa         com         análise         INCORRETA.
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(A) A         expressão:         "Assim         sendo"         equivale         a         "Desta
forma".

(B) O         "que"         da         expressão:         "tiveram         que         começar"
equivale         à         preposição         "de".

(C) As         vírgulas         do         trecho:         "Assim,         obrigatoriamente,
tiveram         que         começar"         separam         uma         conjunção
causal.

(D) Em:         "Assim         sendo,         dominá-la         está         se         tornando
cada         vez         mais         importante",         temos         exemplo         de
verbo         na         forma         nominal         do         infinitivo,         verbos         na
forma         nominal         gerúndio,         verbo         conjugado         no
presente         do         modo         indicativo.

Questão 23

Analise         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

(__)De         acordo         com         o         foco         temático         textual,         seguir         a
norma         culta         da         Língua         Portuguesa         tornou-se
prescindível         para         o         sucesso         profissional.
(__)O         fato         de         as         empresas         enxugarem         o         quadro         dos
seus         funcionários         fez         com         que         os         executivos
percebessem         a         necessidade         de         aprimoramento         dos
mecanismos         linguísticos         da         norma         culta         da         Língua
Portuguesa.
(__)Conhecer         os         mecanismos         da         Língua         Portuguesa
é         dever         de         todos         os         seus         usuários,         portanto,         não         está
restrito         às         secretárias,         conforme         se         pode         depreender
das         ideias         textuais.
(__)Dentre         as         ideias         textuais,         entende-se         que         a
comunicação         impõe         a         necessidade         de         conhecer         a
norma         culta         da         Língua         Portuguesa.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) V,         V,         V,         V.
(B) V,         F,         F,         V.
(C) F,         V,         V,         V.
(D) F,         V,         V,         F.

Questão 24

Se         o         substantivo         da         expressão         "eras         passadas"         for
usado         no         sentido         de         "pontos         definidos         no         tempo",         não
se         deve         admitir         como         sinônimo:

(A) Momentos.
(B) Períodos.

(C) Civilizações.
(D) Tempos.

Questão 25

Marque         o         que         NÃO         se         comprova         na         composição
textual.

(A) Períodos         iniciados         com         hipérbato.
(B) Imposição         de         profissionais         bilíngues         para         dominar

a         norma         culta         da         Língua         Portuguesa.
(C) Frases         escritas         com         exemplos         de         concordâncias

verbais.
(D) Períodos         iniciados         com         os         termos         essenciais         da

oração         dispostos         na         ordem         direta.

Questão 26

Analise         e         marque         (F)         fato         ou         (O)         opinião.

(__)Todos         têm         que         conhecer         a         língua         que         falam,         a
língua         oficial         de         sua         pátria.
(__)É         preciso         preparo         linguístico         e         valorização         da
Língua         Portuguesa.
(__)O         avanço         da         comunicação         digital         tem         aumentado
a         necessidade         de         o         profissional         escrever.
(__)O         número         de         mensagens         que         circulam         nas
empresas         aumenta         exponencialmente         ano         a         ano.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) O,         F,         O,         F.
(B) F,         F,         F,         F.
(C) F,         O,         F,         O.
(D) O,         O,         F,         F.

Questão 27

Marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) O         texto         exemplifica         estrutura         de         dissertação
objetiva.

(B) O         último         período         do         (4º§)         nega         o         que         está
afirmado         em:         "O         avanço         da         comunicação         digital
tem         aumentado         ..."

(C) O         período:         "Ou         seja,         podem         ser         grandes
especialistas         em         suas         áreas         de         atuação",         é
formado         por         tempo         composto.
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(D) Em:         "Aqueles         que¹         cometem²         erros         de³         português
ao         falar         ..."         temos,         respectivamente:         conjunção
subordinativa,         regência         verbal         e         preposição
imposta         pela         regência         verbal.

Questão 28

Como         ideia         implícita         no         (2º§),         temos:

(A) O         domínio         linguístico         só         revela         a         importância         no
mundo         dos         negócios.

(B) Falar         bem         é         privilégio         de         quem         trabalha         em
empresas         que         cuidam         dos         aspectos         linguísticos
dos         seus         funcionários.

(C) A         linguagem         clara,         coerente         e         elegante         revela         o
nível         socioeconômico         de         um         povo.

(D) A         expressividade         linguística         revela         uma         antevisão
de         uma         empresa.

Questão 29

Analise         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

(__)O         acento         circunflexo         do         verbo         em:         "Todos         têm
que         conhecer         a         língua         que         falam",         é         obrigatório         por
imposição         da         concordância         verbal.
(__)A         composição         do         (3º§)         permite         entender         que:
"Falar         corretamente         tem         relação         direta         com         exercer
bem         uma         profissão".
(__)As         expressões:         "Norma         culta",         "escrever",
"comunicação         digital"         se         relacionam         pelo         sentido
temático         textual.
(__)O         período:         "É         preciso         preparo         linguístico         e
valorização         da         Língua         Portuguesa",         exemplifica
subordinação         adverbial.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) V,         V,         V,         F.
(B) F,         F,         V,         V.
(C) F,         V,         F,         V.
(D) V,         V,         V,         V.

Questão 30

Marque         a         alternativa         cujas         palavras         são         TODAS
invariáveis.

(A) Para,         de,         uma.

(B) Ou,         má,         ao.
(C) Assim,         cada,         vez.
(D) Sob,         que,         não.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

Conforme         a         Lei         Orgânica         do         Município,         são         objetivos
fundamentais         da         Organização         Administrativa         de         São
João         do         Oeste:

I.Assegurar         a         construção         de         uma         sociedade         livre,
justa         e         solidária.
II.Garantir         o         desenvolvimento         nacional.
III.Contribuir         para         o         desenvolvimento         distrital.
IV.Erradicar         a         pobreza,         a         marginalização         e         reduzir         as
desigualdades         sociais         nas         áreas         urbana         e         rural.
V.Promover         o         bem         de         todos,         sem         preconceitos         de
origem,         raça,         sexo,         cor,         idade         e         quaisquer         outras
formas         de         discriminação.

Está         (ão)         CORRETO         (S):

(A) Somente         as         afirmativas         I,         IV         e         V         estão         corretas.
(B) Todas         as         afirmativas         estão         corretas.
(C) Somente         as         afirmativas         I         e         V         estão         incorretas.
(D) Somente         as         afirmativas         I,         II         e         III         estão         corretas.

Questão 32

"O         miliciano         Wellington         da         Silva         Braga,         34         anos,
conhecido         como         Ecko,         morreu         após         ser         baleado         em
uma         operação         na         comunidade         Três         Pontes,         em
Paciência,         na         Zona         Oeste         do         Rio,         na         manhã         de
sábado         (12).         O         criminoso         era         o         mais         procurado         do
Rio         de         Janeiro         e         um         dos         mais         procurados         do         Brasil."
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/06/13/o-que-se-sabe-sobre-a-

morte-de-ecko-o-miliciano-mais-procurado-do-rj.ghtml

O         que         é         milícia?

(A) Milícia         são         traficantes         que         ajudam         a         população.
(B) Milícia         pode         ser         considerada         como         grupos

criminosos         compostos         normalmente         por         agentes         e
ex-agentes         da         lei,         além         de         civis,         que
desempenham         uma         espécie         de         controle         extorsivo
sobre         comunidades         periféricas         nas         grandes
cidades         brasileiras.
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(C) Milícia         é         um         grupo         de         policiais         que         buscam
comandar         uma         comunidade         para         suprir         as
necessidades         daquela         região.

(D) Milícia         é         o         mesmo         que         narcotráfico.

Questão 33

Marque         a         alternativa         CORRETA         conforme         a         Lei
Orgânica         do         Município.

(A) Fica         estabelecido         o         dia         31         de         dezembro         como
data         magna         do         Município.

(B) Fica         estabelecido         o         dia         23         de         fevereiro         como         data
magna         do         Município.

(C) Fica         estabelecido         o         dia         12         de         março         como         data
magna         do         Município.

(D) Fica         estabelecido         o         dia         12         de         dezembro         como
data         magna         do         Município.

Questão 34

Conforme         informado         no         site         da         Prefeitura,         marque         a
alternativa         CORRETA         de         como         São         João         do         Oeste         é
conhecida.
https://turismo.saojoao.sc.gov.br/sobre-a-cidade

(A) Cidade         econômica.
(B) Cidade         dos         pomeranos.
(C) Capital         catarinense         da         Língua         Alemã.
(D) Capital         das         águas.

Questão 35

Recentemente         presenciamos         a         queda         do         dólar.
Depois         de         chegar         a         R$         5,80         em         março,         ficar         em         R$
5,40         em         abril         e         fechar         o         mês         de         maio         em         R$         5,22,         o
dólar         caiu         ainda         mais         ao         longo         dos         primeiros         dias         de
junho,         alimentando         a         expectativa         no         mercado
financeiro         de         um         rompimento         da         marca         de         R$         5.
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/06/09/entenda-por-que-o-dolar-esta-em

-trajetoria-de-queda

Marque         a         alternativa         CORRETA         que         contenha         motivo
para         esta         queda.

(A) Devido         a         isenção         de         todos         os         tributos         federais
para         as         importações         e         exportações.

(B) Devido         a         grande         importação         de         produtos         chineses
e         japoneses.

(C) Somente         devido         a         grande         exportação         de         soja         e
café.

(D) Devido         a         abundância         de         recursos         no         mercado
internacional         e         o         aumento         de         exportações
brasileiras,         puxada         pela         retomada         da         economia
mundial         e         alta         dos         preços         das         commodities
(produtos         básicos)         agrícolas         e         metálicas.
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