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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 
30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada 
uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha 
qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal 
de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores 

nesse sentido;  
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 

estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, 
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam 
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o 
Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno 
de Questões; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno 
de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 A Otan (Organização do Tratado do 
Atlântico Norte) considera que os corpos em 
Bucha, vistos após a retirada russa da cidade 
ucraniana, mostram "uma brutalidade 
insuportável que a Europa não testemunha há 
muitas décadas". A declaração foi feita hoje pelo 
secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.  
 Amanhã (6), ministros das Relações 
Exteriores dos países que integram a aliança 
militar irão se reunir para tratar da guerra da 
Rússia na Ucrânia, que chegou ao seu 41º dia. 
Segundo Stoltenberg, os ministros discutirão o 
que mais será feito. De acordo com ele, os 
membros da Otan "estão determinados a fornecer 
mais apoio à Ucrânia". "Incluindo armas 
antitanque, sistemas de defesa aérea e outros 
equipamentos. Os aliados também aumentaram a 
assistência humanitária e a ajuda financeira", 
disse o secretário-geral da aliança.  
 
Fonte: https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-

noticias/2022/04/05/russia-ucrania-5-de-abril-dia-41.htm 

 
01) Assinale a alternativa correta quanto ao 
tipo textual predominante no texto: 
 
(A)  Notícia. 
(B)  Poesia.  
(C)  Narração.  
(D)  Romance. 
(E)  Dissertação.  
  
02) Assinale a alternativa cuja letra em 
destaque represente o mesmo fonema 
representado pela letra s em “defesa”: 
 
(A)  Cidade. 
(B)  Países. 
(C)  Aliança.  
(D)  Sistemas. 
(E)  Será. 
  
03) Assinale a alternativa que apresente a 
justificativa adequada para o emprego da 
crase no período: De acordo com ele, os 
membros da Otan "estão determinados a 
fornecer mais apoio à Ucrânia". 
 
(A)  Regência Nominal.  
(B)  Locução Adverbial.  
(C)  Locução Prepositiva.  
(D)  Regência Verbal. 
(E)  Substantivo Próprio. 
 
 

04) Assinale a alternativa que apresente a 
função gramatical do termo em destaque no 
período: “A declaração foi feita hoje pelo 
secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg”. 
 
(A)  Sujeito. 
(B)  Objeto Direto.  
(C)  Vocativo. 
(D)  Objeto Indireto.  
(E)  Agente da voz passiva. 
 
05) Assinale a alternativa que apresente a 
classe morfológica da palavra em destaque no 
período: “Amanhã (6), ministros das Relações 
Exteriores dos países que integram a aliança 
militar irão se reunir para tratar da guerra da 
Rússia na Ucrânia, que chegou ao seu 41º 
dia”. 
 
(A)  Advérbio. 
(B)  Substantivo.  
(C)  Verbo.  
(D)  Preposição. 
(E)  Pronome. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
06) Uma caixa de chocolates pesa 255 gramas 
e contém 15 chocolates todos com o mesmo 
peso. Em uma compra foi adquirido 5,1 quilos 
destes chocolates. Com base nestas 
informações quantas unidades de chocolate 
foram compradas? 
 
(A)  250.  
(B)  275.  
(C)  300. 
(D)  325. 
(E)  350. 
 
07) As autoridades de saúde estão 
preocupadas devido ao aumento de 150% no 
número de suicídios ocorridos no último ano. 
Se no ano anterior ocorreram 20 suicídios no 
município após este aumento qual foi a 
quantidade de ocorrências neste município? 
 
(A)  30. 
(B)  40.  
(C)  45.  
(D)  50. 
(E)  60. 
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08) Em um plantão um profissional de saúde 
deveria trabalhar 12 horas seguidas, mas 
devido a demanda do momento permaneceu 
trabalhando 85 minutos a mais das horas de 
seu plantão. Qual é o valor correspondente 
em horas do tempo que este profissional 
trabalhou? 
 
(A) 12,25 horas.  
(B) 12,85 horas. 
(C) 13,05 horas.  
(D) 13,25 horas. 
(E) 13,85 horas. 
 
09) Em uma avaliação no Colégio Beta um a 
cada três alunos apresentou necessidade de 
ter acompanhamento psicológico. Se o 
colégio tem ao todo 1080 alunos quantos 
devem receber este acompanhamento 
psicológico? 
 
(A)  240.  
(B) 360.  
(C)  320.  
(D)  280. 
(E)  330.  
 
10) Uma maneira de modelar fenômenos que 
tem crescimento muito rápidos é utilizando 
funções exponenciais. Qual é o valor da 
função f(x) = 100. 2x quando x assume o valor 
15? 
 
(A) 2.240.320.  
(B) 2.480.640. 
(C) 2.960.560. 
(D) 3.080.240. 
(E) 3.276.800. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 
 
11) Qual dos produtos abaixo tem sido um 
tema frequente de discussões sobre a 
soberania brasileira versus o desempenho 
financeiro de uma de suas principais estatais, 
qual seja a autossuficiência nacional na maior 
parte da cadeia de produção em 
contraposição à política de acompanhar os 
preços do mercado internacional cotados em 
dólar? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Carvão. 
(B) Madeira. 
(C) Nióbio. 
(D) Granito. 
(E) Petróleo. 
 
 
 

12) Qual dos acontecimentos abaixo ocorreu 
em 10 de novembro de 1991, e se tornou um 
marco jurídico e popular no processo de 
criação do município de Iguatu? Assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Assinatura do decreto-lei que institui o 
município. 
(B) Plebiscito sobre a emancipação do 
município. 
(C) Eleição do primeiro prefeito do município. 
(D) Lançada pedra fundamental da Estrada 
Braganey. 
(E) Inauguração da primeira prefeitura do 
município. 
  
13) Recentemente, uma denúncia acusou o 
Ministro da Educação de usar as verbas de 
seu ministério para favorecer prefeitos aliados 
e pastores evangélicos alinhados com seu 
programa de governo – ferindo princípios 
como a isonomia constitucional –, além de 
possível propina em barras de ouro, num 
contexto de desvalorização da moeda 
nacional. Pouco mais de uma semana depois, 
o chefe do Ministério pediu exoneração da 
pasta para elaborar sua defesa. Quem era o 
ministro? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Fernando Haddad. 
(B) Cristovam Buarque. 
(C) Renato Janine Ribeiro. 
(D) Milton Ribeiro. 
(E) Abraham Weintraub. 
 
14) Em março, uma decisão inicial do Tribunal 
Superior Eleitoral proibiu manifestações 
políticas em um festival de música, 
considerado como campanha antecipada em 
favor de um pré-candidato à presidência da 
República brasileira. Porém, não fez o mesmo 
quando grupos ligados ao agronegócio 
espalharam outdoors em cidades do interior 
do país em favor do atual presidente, gerando 
uma ampla discussão na internet e na mídia. 
Quais conceitos abaixo melhor expressam os 
temas principais dessa discussão? Analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta: 
 
I - Censura. 
II - Misoginia. 
III - Genocídio. 
IV - Liberdade de Expressão. 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas I, II e III. 
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15) No último prêmio do Oscar de 2022, uma 
atitude gerou grande discussão sobre 
conceitos como violência e liberdade de 
expressão. Um comediante fez piada com uma 
mulher por ter seus cabelos raspados, uma 
condição causada por uma doença autoimune 
chamada alopecia. Seu marido, um importante 
ator, se levantou e deu um tapa no rosto do 
comediante. Quem é o ator que protagonizou 
essa ação? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Will Smith. 
(B) Jackie Chan. 
(C) Tom Cruise. 
(D) Vin Diesel. 
(E) Dwayne Johnson. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
16) Paciente sexo feminino, 50 anos, é 
internada por Infecção Respiratória Aguda 
(PNM) por COVID19, sendo que na abordagem 
terapêutica antimicrobiana inicial foi prescrito 
Ceftriaxona associada à Azitromicina. No 
sexto dia do tratamento inicia com diarreia (4 
a 5 evacuações ao dia), com muco e pus, sem 
sangue. Ao exame físico= PA 110x 70 mmHG, 
FC=98, Temperatura= 36,5ºC, Palidez 1+/4+. 
Assinale a alternativa que contém a 
alternativa mais correta: 
 
(A) Diarreia aguda por clostridioides difficile é 
a etiologia mais provável e sempre deve ser 
pensada em pacientes hospitalizados, 
imunodeprimidos e em uso de antibioticos 
associados. 
(B) Neste caso o mais provável é que a 
diarreia ocorreu exclusivamente devido ao curso 
natural da doença viral, Covid19. 
(C) A presença de muco e pus nas fezes 
indica que a paciente já apresentava uma doença 
orificial que agravada pelo quadro viral. 
(D)     A presença de muco e pus nas fezes 
indica como etiologia mais provável síndrome de 
má absorção. 
(E)     O quadro de doença inflamatória intestinal 
é a etiologia mais provável, tendo como fator de 
descompensação a infecção viral. 
 
17) Neuraldo, 21 anos, procurou a UPA para 
orientação quanto a conduta sexual. Refere 
que iniciou um relacionamento sério com uma 
moça do bairro no qual reside e que a mesma 
não utiliza método contraceptivo. Queixa-se 
do surgimento de feridas abertas e dolorosas, 
com pus, no pênis, após 5 dias de relação 
sexual desprotegida com uma outra amiga, 
juntamente com queimação para urinar. 
Tabagista 20 cigarros ao dia por 2 anos. 

Etilista de três latas de cerveja ao dia. Não 
toma nenhuma medicação e nunca fez 
cirurgias. A revisão de sistemas e o histórico 
familiar não revela dados relevantes. Ao 
exame genito-urinário: presença de 
linfonodomegalia dolorosa à palpação em 
região inguinal direita e lesões pustulosas em 
glande. Qual o diagnóstico mais provável para 
o caso? 
 
(A) Síflis. 
(B) Herpes simples. 
(C) Cancro mole. 
(D)     Donovanose. 
(E)     Linfogranuloma venéreo. 
  
18) Na artrite reumatóide, quais 
características clínicas são típicas dessa 
artropatia: 
 
(A) Rigidez matinal prolongada, simetria, 
sintomas gerais, não deformante  
(B) Rigidez matinal prolongada, assimetria, 
sintomas gerais, deformante 
(C) Rigidez matinal fugaz, simetria, sintomas 
gerais, deformante 
(D)     Rigidez matinal prolongada, simetria, 
sintomas locais, deformante 
(E)     Rigidez matinal prolongada, simetria, 
sintomas gerais, deformante 
 
19) Síndromes colestáticas podem ser 
ocasionadas por diversas razões e cursam 
com quadros variáveis de icterícia e sintomas 
álgicos abdominais. Em relação a 
investigação destes quadros, avalie as 
assertivas propostas: 
 
I - A maior parte dos cálculos biliares são 
radiopacos, portanto, o exame inicial para 
avaliação dos pacientes com síndrome 
colestática é o Raio X de abdome. 
II - Uma ultrassonografia de abdome superior 
normal descarta a etiologia biliar de uma 
pancreatite aguda. 
III - A icterícia pode ser dividida em clínica, 
resultante de um processo hepatocelular e 
cirúrgica, consequente a uma obstrução da 
árvore biliar. 
 
Estão corretas as assertivas: 
 
(A) I e III, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D)    Todas estão corretas. 
(E)     II e III, somente. 
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20) O sangramento gastrointestinal baixo 
apresenta-se como hematoquezia e melena. 
Tende a ser menos grave e mais intermitente, 
cessando espontaneamente mais 
frequentemente do que o sangramento alto. 
Assinale a alternativa que contenha a causa 
mais frequente de sangramento colônico e o 
método diagnóstico mais adequado em casos 
de sangramento mínimo a moderado: 
 
(A) Angiodisplasia - arteriografia. 
(B) Divertículo de Meckel - cintilografia. 
(C) Doença inflamatória intestinal - enema 
opaco. 
(D)     Doença inflamatória intestinal - 
ultrassonografia de abdome. 
(E)     Doença diverticular - colonoscopia. 
 
21) Mulher, 36 anos, G4P3A0, grávida com 
idade gestacional de 30 semanas. Refere 
antecedente de cirurgia bariátrica há 15 
meses. Faz pré-natal regularmente, com 
tratamento para anemia com sulfato ferroso 
(800mg/dia) desde as 16 semanas. Exames 
laboratoriais às 29 semanas de gestação: 
Hb=10,3g/dl; VCM=112fl; leucócitos 3100, com 
presença de neutrófilos hipersegmentados; 
plaquetas=150000/mm3. A causa mais 
provável desta anemia é:  
    
(A) Deficiência de niacina. 
(B) Deficiência de ácido ascórbico. 
(C) Deficiência de tiamina. 
(D)     Deficiência de cobalamina. 
(E)     Deficiência de piridoxina. 
 
22) Paciente do sexo masculino 36 anos, 
descobriu recentemente ser HIV positivo, pois 
foi consultar com quadro arrastado de 3 
semanas de febre, fadiga, tosse com pouca 
expectoração e perda de peso. Ao exame 
físico apresentava candidíase oral. O médico 
então solicitou alguns exames, com dosagens 
de CD4 e carga viral, que não ficaram prontos, 
mas desconfiou que o rapaz estivesse com 
CD4 baixo, pois apresentava linfopenia ao 
hemograma e aumento importante de LDH. 
Com a piora do quadro clínico o médico 
decidiu solicitar vaga de internação com uma 
suspeita diagnóstica e tendo iniciado 
tratamento com:  
 
(A) Pneumonia bacteriana – ceftriaxone e 
azitromicina. 
(B) Pneumocistose – 
sulfametoxazol+trimetropima. 
(C) Aspergilose – fluconazol. 
(D)     Tuberculose – esquema RIPE. 
(E) Candidiase invasiva – anoftericina B. 

23) Em relação às radiculopatias secundárias 
à herniação de disco, é correto afirmar: 
 
(A) A hérnia de disco lombar é a causa mais 
frequente de compressão radicular. 
(B) O reflexo Aquileu pode estar diminuído ou 
abolido nos casos de radiculopatia L4. 
(C) As radiculopatias, na região cervical, mais 
frequentes são C5 e C6. 
(D)    A radiculopatia lombar secundária à 
hérnia de disco, diferentemente dos casos de 
compressão radicular cervical, deve ser tratada 
clinicamente na maioria dos casos. 
(E)   Os procedimentos endoscópicos, 
atualmente, são a primeira opção para o 
tratamento cirúrgico da compressão radicular por 
hérnia de disco. 
 
24) Um paciente com dor precordial 
retrosternal opressiva apresenta, ao exame 
físico, uma quarta bulha (B4), que 
desapareceu após o uso de isordil sublingual 
e a cessação da dor. Qual seria a sua 
interpretação do achado? 
 
(A) Regurgitação mitral por disfunção 
isquêmica de músculo papilar. 
(B) Disfunção sistólica do ventrículo esquerdo 
pela isquemia. 
(C) Disfunção diastólica do ventrículo 
esquerdo pela isquemia. 
(D)     Estenose aórtica por calcificação. 
(E)     Estenose mitral por disfunção isquêmica 
de músculo papilar. 
 
25) Um dos critérios abaixo é considerado 
critério maior para diagnóstico de 
insuficiência cardíaca (Critérios de 
Framingham). Assinale-o: 
 
(A) Taquicardia. 
(B) Edema maleolar bilateral. 
(C) Hepatomegalia. 
(D)     Tosse. 
(E)     Dispnéia paroxística noturna. 
 
26) Sobre as complicações crônicas do 
diabetes, é incorreto afirmar: 
 
(A) Pacientes com diabetes tipo II 
desenvolvem retinopatia proliferativa na mesma 
frequência que aqueles com diabetes tipo I. 
(B) Na fase II da nefropatia diabética, a 
excreção de albumina permanece normal. 
(C) O tipo mais frequente de neuropatia 
diabética é uma polineuropatia sensivomotora 
simétrica distal. 
(D) A maioria das amputações não 
traumáticas de MMII ocorrem em pacientes 
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diabéticos. 
(E) A doença macrovascular é a principal 
causa de morte em pacientes diabéticos. 
 
27) Um paciente com IMC de 32kg/m2 é 
considerado: 
 
(A) Peso saudável. 
(B) Sobrepeso. 
(C) Obesidade mórbida. 
(D)     Desnutrição. 
(E)    Obesidade grau I. 
 
28) Sobre alterações de perfil lipídico e 
relação com hábitos alimentares marque a 
alternativa incorreta: 
 
(A) O hipotireoidismo pode ser uma causa 
secundária de dislipidemia. 
(B) Muitas medicações incluindo diuréticos 
tiazídicos e hormônios podem influenciar os 
níveis sanguíneos de colesterol e triglicerídeos. 
(C) Adoção de medidas saudáveis de estilo 
de vida como atividade física regular e diminuição 
do etilismo auxiliam no tratamento das 
dislipidemias. 
(D)     É importante considerar outros fatores de 
risco cardiovasculares quando se estabelecem 
metas terapêuticas no manejo de dislipidemias. 
(E)  O alvo de tratamento das dislipidemias visa 
um LDL-colesterol abaixo de 70, 
independentemente da idade e de outros fatores 
de risco cardiovasculares. 
 
29) O carcinoma pulmonar de pequenas 
células está relacionado a diversas síndromes 
paraneoplásicas. Assinale abaixo, uma que 
frequentemente está presente: 
 
(A) Sarcoma de Kaposi. 
(B)     Síndrome da Secreção Inapropriada de 
Hormônio Antidiurético (SIADH). 
(C) Hipocalemia primária. 
(D)     Diabetes mellitus. 
(E)     Tilose palmo-plantar. 
 
30) Paciente do sexo masculino, 29 anos, 
inicia com quadro de dor lombar à direita, com 
irradiação para testículo direito, associado a 
febre 39ºC, náuseas e vômitos. Relata que não 
usa medicações e nunca fez cirurgias. Nega 
uso de drogas, tabagismo ou etilismo. Ao 
procurar o serviço de urgência e emergência a 
melhor conduta deve ser: 
 
(A) Tratamento como prostatite aguda e 
dosagem de PSA. 
(B) Tratamento como nefrolitiase com 
hidratação e uso de tamsulosina. 

(C) Tratamento como uretrite gonocócica e Rx 
de abdome. 
(D)     Tratamento como pielonefrite e 
ultrassonografia de abdome. 
(E)     Tratamento como glomerulonefrite e 
biópsia renal. 


