
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Se não estiver 
completo, exija outro do fiscal da sala. 
03 - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.  
04 - Ao receber a folha de respostas, escreva seu nome, o nome do cargo, o número da identidade, a data de 
nascimento, o endereço, a cidade e assine o cartão de identificação. Qualquer irregularidade observada, comunique 
imediatamente ao fiscal. 
05 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de 
respostas. 
06 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta e faça as marcas de acordo 
com o exemplo. A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. Exemplo: 
 

                      Forma correta:   Forma errada:  ����  ���� ���� 
 
07 - Só marque uma resposta para cada questão. 
08 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo. 
09 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será considerada como 
respondida corretamente por todos os candidatos presentes.  
10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
11 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios 
gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o Folha Resposta. 
12 - O tempo disponível para estas provas de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
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Rascunho 
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Língua Portuguesa 
 

Leia o texto abaixo e depois responda as questões 
que estão a seguir.  
 

SOBRE A LIBERDADE 
    Por Albert Einstein 

 
Sei que é inútil tentar discutir os juízos de 

valores fundamentais. Se alguém aprova como meta, 
por exemplo, a eliminação da espécie humana da face 
da Terra, não se pode refutar esse ponto de vista em 
bases racionais. Se houver, porém, concordância 
quanto a certas metas e valores, é possível discutir 
racionalmente os meios pelos quais esses objetivos 
podem ser atingidos. Indiquemos, portanto, duas 
metas com que certamente estarão de acordo quase 
todos os que lêem estas linhas. 

1. Os bens instrumentais que servem para 
preservar a vida e a saúde de todos os seres humanos 
devem ser produzidos mediante o menor esforço 
possível de todos. 
 2. A satisfação de necessidades físicas é por 
certo a precondição indispensável de uma existência 
satisfatória, mas em si mesma não é suficiente.  

Para se realizarem, os homens precisam ter 
também a possibilidade de desenvolverem suas 
capacidades intelectuais artísticas sem limites 
restritivos, segundo suas características e aptidões 
pessoais. A primeira dessas duas metas exige a 
promoção de todo conhecimento referente às leis da 
natureza e dos processos sociais, isto é, a promoção de 
todo esforço científico. Pois o empreendimento 
científico é um todo natural, cujas partes se sustentam 
mutuamente de uma maneira que certamente ninguém 
pode prever. 
 Entretanto, o progresso da ciência pressupõe a 
possibilidade de comunicação irrestrita de todos os 
resultados e julgamentos - liberdade de expressão e 
ensino em todos os campos do esforço intelectual. Por 
liberdade, entendo condições sociais, tais que, a 
expressão de opiniões e afirmações sobre questões 
gerais e particulares do conhecimento não envolvam 
perigos ou graves desvantagens para seu autor. Essa 
liberdade de comunicação é indispensável para o 
desenvolvimento e a ampliação do conhecimento 
científico, aspecto de grande importância prática. Em 
primeiro lugar, ela deve ser assegurada por lei. Mas as 
leis por si mesmas não podem assegurar a liberdade de 
expressão; para que todo homem possa expor suas 
idéias sem ser punido, deve haver um espírito de 
tolerância em toda a população. Tal ideal de liberdade 
externa jamais poderá ser plenamente atingido, mas 
deve ser incansavelmente perseguido para que o 
pensamento científico e o pensamento filosófico, e 
criativo em geral, possam avançar tanto quanto 
possível. 

  Para que a segunda meta, isto é, a 
possibilidade de desenvolvimento espiritual de todos 
os indivíduos, possa ser assegurada, é necessário um 
segundo tipo de liberdade externa. O homem não 
deve ser obrigado a trabalhar para suprir as 
necessidades da vida numa intensidade tal que não lhe 
restem tempo nem forças para as atividades pessoais. 
Sem este segundo tipo de liberdade externa, a 
liberdade de expressão é inútil para ele. Avanços na 
tecnologia tornariam possível esse tipo de liberdade, se 
o problema de uma divisão justa do trabalho fosse 
resolvido. 
 O desenvolvimento da ciência e das atividades 
criativas do espírito em geral exige ainda outro tipo de 
liberdade, que pode ser caracterizado como liberdade 
interna. Trata-se daquela liberdade de espírito que 
consiste na independência do pensamento em face das 
restrições de preconceitos autoritários e sociais, bem 
como, da "rotinização" e do hábito irrefletidos em 
geral. Essa liberdade interna é um raro dom da 
natureza e uma valiosa meta para o indivíduo. No 
entanto, a comunidade pode fazer muito para 
favorecer essa conquista, pelo menos, deixando de 
interferir no desenvolvimento. As escolas, por 
exemplo, podem interferir no desenvolvimento da 
liberdade interna mediante influências autoritárias e a 
imposição de cargas espirituais aos jovens excessivas; 
por outro lado, as escolas podem favorecer essa 
liberdade, incentivando o pensamento independente. 
Só quando a liberdade externa e interna são constantes 
e conscienciosamente perseguidas, há possibilidade de 
desenvolvimento e aperfeiçoamento espiritual e, 
portanto, de aprimorar a vida externa e interna do 
homem. 
 

01) Sobre o texto de Einstein é correto afirmar: 
 
a) Que elogia a religião em detrimento da ciência. 
b) Que é um texto que narra a história do fazer 

científico na humanidade. 
c) Que defende a liberdade irrestrita do homem de ser 

criativo, de fazer ciência e de manifestar a sua 
opinião. 

d) Que descreve a maneira como o autor postulou a 
teoria da relatividade. 

e) Que afirma categoricamente não ser possível 
discutir os juízos de valores fundamentais. 

 
02) Observe a seguinte afirmação do texto: “Os 
bens instrumentais que servem para preservar a 
vida e a saúde de todos os seres humanos devem 
ser produzidos mediante o menor esforço possível 
de todos.” Sobre o período composto acima, é 
correto afirmar que: 
 
a) Que, nele, há três orações, uma principal e duas 

subordinadas substantivas. 
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b) Que a principal é “Os bens instrumentais devem ser 
produzidos mediante o menor esforço possível de todos” e a 
subordinada é “...que servem para preservar a vida e a 
saúde de todos os seres humanos...”. A subordinada é, 
portanto, uma adjetiva restritiva, pois restringe o 
termo “os bens instrumentais”. 

c) Que a principal é “Os bens instrumentais que devem que 
servem para preservar a vida e a saúde de todos os seres 
humanos...”. A subordinada é, portanto, “...devem ser 
produzidos mediante o menor esforço possível de todos.”, 
pois nela há a expressão verbal “devem ser 
produzidos”. É uma subordinada adjetiva explicativa, 
pois explica o que fazer com “os bens instrumentais”. 

d) Que a principal é “Os bens instrumentais que devem que 
servem para preservar a vida e a saúde de todos os seres 
humanos...”. A subordinada é, portanto, “...devem ser 
produzidos mediante o menor esforço possível de todos.”, 
pois nela há a expressão verbal “devem ser 
produzidos”. É uma subordinada substantiva 
explicativa, pois explica o que fazer com “a vida e a 
saúde de todos”. 

e) Que a principal é “Os bens instrumentais devem ser 
produzidos mediante o menor esforço possível de todos” e a 
subordinada é “...que servem para preservar a vida e a 
saúde de todos os seres humanos...”. A subordinada é, 
portanto, uma adverbial causal, pois diz qual é a 
causa da falta de liberdade dos homens. 

 
03) Observe a oração a seguir: “Todo homem 
deve expor suas idéias.” Assinale a alternativa 
abaixo que contém a afirmação correta sobre a 
sintaxe da oração acima: 
 
a) É uma oração, tem uma locução verbal, sujeito 

simples e o termo “suas idéias” faz a função 
sintática de objeto direto. 

b) É uma oração porque contém dois verbos: deve e 
expor. 

c) É um período composto porque contém dois 
verbos: deve e expor. 

d) É uma oração, tem uma locução verbal, com sujeito 
composto, porque a expressão “todo homem” é o 
sujeito e está significando “todos os homens”, que 
é coletivo. 

e) É um período composto por duas orações porque 
tem uma locução verbal, que é a junção de dois 
verbos, e as orações se contam conforme a 
quantidade de verbos. 

 
04) Quando se fala em regência verbal e regência 
nominal, refere-se a verbos e nomes que regem 
preposição. Observe a frase a seguir: 
 
“Quando sentiu necessidade de conhecimento, o 
homem foi à escola, entrou para o mundo da ciência.” 
 
Considerando a frase acima e a regência verbal e 
nominal, é correto afirmar que: 

a) Na frase há dois nomes e dois verbos regendo 
preposição, os nomes “necessidade” e “mundo” e 
os verbos “foi” e “entrou”.  

b) Na frase há três nomes regendo preposição: 
“conhecimento”, “homem” e “mundo”. 

c) Na frase há dois verbos regendo preposição os 
verbos “necessitar” e “entrou”. 

d) Na frase há um nome e dois verbos regendo 
preposição, o nome “conhecimento”, os verbos 
“ir” e “entrou”. 

e) Na frase há um nome e dois verbos regendo 
preposição, o nome “ciência” e os verbos 
“necessitar” e “ir”. 

 
05) Assinale a única alternativa correta quanto à 
colocação dos pronomes: 
 
a) Possivelmente entregaria-lhe o prêmio no mesmo 

momento. 
b) Vamos até o aeroporto buscar ela. 
c) Não pode mais se dormir nesta casa? 
d) Jamais se deve-se colocar o carro na frente dos 

bois. 
e) Ela disse que o guardou na gaveta.  
 
06) Observe a seguinte frase, atentando para os 
pronomes relativos: “O homem, cujo nome não 
lembro, olhou para a camiseta na qual estava o 
símbolo do time e disse:  quando você for ao 
futebol, lembre-se que é o dia da decisão”. Há 
pronomes relativos nesta frase, um deles está 
sendo usado de forma incorreta, em desacordo 
com as normas gramaticais da escrita formal. 
Pergunta-se: 
 
Quais são os pronomes relativos usados na frase 
acima?  
Qual é o pronome relativo que está sendo usado 
incorretamente?  
Por que está sendo usado de forma incorreta? 
 
Assinale uma única alternativa abaixo que responde 
corretamente as perguntas acima: 
 
a) Os pronomes relativos usados na frase são: “cujo”, 

“na qual” e “que”. O pronome relativo que está 
sendo usado em desacordo com as normas 
gramaticais da escrita é o “cujo”, porque está 
faltando o artigo que deveria acompanhar o 
substantivo “nome”, portanto a forma correta é “o 
homem cujo o nome não lembro...”. 

b) Os pronomes relativos usados na frase são: “cujo”, 
“na qual”, “que”. O pronome relativo que está 
sendo usado em desacordo com as normas 
gramaticais da escrita é o “na qual”, porque “na” é 
contração da preposição “em” mais o artigo “a” 
(em + a = na). Entretanto, a palavra “camiseta” 
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não rege preposição, não exige a preposição “em” 
depois dela. Portanto, a forma correta é “a qual”. 

c) Os pronomes relativos usados na frase são: “cujo”, 
“na qual” e “que”. O pronome relativo que está 
sendo usado em desacordo com as normas 
gramaticais da escrita é o “que”, porque o verbo 
lembrar rege preposição, portanto a forma correta é 
“...lembre-se de que...”. 

d) Os pronomes relativos usados na frase são: “cujo”, 
“na qual”, “que” e “para”. O pronome relativo que 
está sendo usado em desacordo com as normas 
gramaticais da escrita é o “para”, porque depois 
deste pronome relativo não se usa artigo, o artigo já 
está contido no pronome. Portanto, a forma 
correta é “para camiseta”. 

e) Os pronomes relativos usados na frase são: “cujo”, 
“na qual”, “que” e “para”. O pronome relativo que 
está sendo usado em desacordo com as normas 
gramaticais da escrita é o “cujo”, porque está 
faltando o artigo que deveria acompanhar o 
substantivo “nome”, portanto a forma correta é ”o 
homem cujo o nome não lembro...”. 

 
07) Observe as palavras a seguir: minissaia, 
pontiagudo, praticamente, petróleo. Estas 
palavras foram formadas respectivamente pelo 
processo de: 
 

a) Composição por aglutinação, composição por 
aglutinação, composição por justaposição, 
derivação sufixal. 

b) Derivação prefixal, derivação sufixal, composição 
por justaposição, composição por justaposição. 

c) Derivação parassintética, derivação sufixal, 
derivação sufixal, derivação prefixal. 

d) Composição por justaposição, composição por 
aglutinação, derivação sufixal, composição por 
aglutinação. 

e) Derivação prefixal e sufixal, derivação sufixal, 
composição por justaposição, derivação prefixal. 

08) “O teu silêncio é uma nau com todas as velas 
pandas...” (Fernando Pessoa). Neste verso do 
poeta português, identifica-se claramente uma 
figura de linguagem denominada: 
 
a) Sinestesia. 
b) Catalepsia. 
c) Metonímia. 
d) Metáfora. 
e) Comparação. 
 
 
 

09) Observe a seguinte oração: “A mãe lhe dava 
colo.” Qual é a função sintática do pronome 
oblíquo “lhe”? 
  
a) Complemento nominal. 
b) Objeto direto. 
c) Sujeito. 
d) Predicativo. 
e) Objeto indireto. 
 
10) Você é secretário ou secretária da reitoria de 
uma determinada instituição de ensino superior. 
Diante de um alto índice de reprovações e notas 
baixas, o reitor pede que você escreva e divulgue 
um comunicado informando uma promoção de 
incentivo aos alunos, para que eles estudem mais. 
Explica tudo e pede que o cartaz seja o mais 
sucinto possível. Você escreve: 
 
Os alunos da UNIXX, que são estudiosos, não 
pagarão mensalidade. 
 
Naquele mês todos os alunos, inclusive os que 
tinham nota baixa, ganharam na justiça o direito 
de não pagar mensalidade e o prejuízo da 
instituição foi enorme. O reitor demitiu você 
imediatamente alegando incapacidade para a 
função. Por quê? O que você fez de tão errado se, 
ao seu ver, o aviso dizia exatamente o que ele 
explicou? 
 
a) Você não informou a nota que era necessária para 

ter direito à promoção. 
b) Você deu um sentido inadequado ao usar as 

vírgulas, afirmando, assim, que todos os alunos da 
instituição são estudiosos e, portanto, todos teriam 
direito à promoção. Deveria, então, não ter usado 
vírgula alguma, criando sentido de restrição. 

c) Deveria ter usado apenas uma vírgula, a primeira, 
assim a frase ficaria mais adequada, pois não ficaria 
margem para dupla interpretação. 

d) Não deveria ter obedecido a uma ordem tão 
absurda, pensando primeiro no bem da instituição e 
prevendo que a habilidade dos advogados e 
estudantes de direito encontraria um jeito de evitar 
a discriminação, lutando por direitos iguais. 

e) Você não cometeu erro algum, o erro foi do reitor, 
que não previu uma jogada jurídica dos alunos, mas 
a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. E este 
fato demonstra que, na vida profissional, se vemos 
alguém errando, mesmo que seja de nosso superior, 
devemos alertá-lo com educação e que 
conhecimento sobre o uso da linguagem é 
importante, pois a frase poderia ser diferente e, 
assim, evitaria tantos problemas.  
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Matemática 
 
11) Sendo que o volume de um paralelepípedo 
retângulo é igual a 96m3 e duas de suas 
dimensões são 3m e 4m. Então a metade da área 
total desse paralelepípedo em m2 é de: 
 
a) 36. 
b) 72. 
c) 108. 
d) 68. 
e) 104. 
 
12) Sendo a equação exponencial 53x+6 = 1, então o 
conjunto solução no universo dos números reais, 
é? 
 
a) -7. 
b) -6. 
c) 4. 
d) 9. 
e) -4. 
 
13) Dada a expressão (2560,16 . 2560,09), então ela é 
igual a: 
 
a) 2. 
b) 16. 
c) 4. 
d) 8. 
e) 3. 
 
14) Em uma progressão aritmética, o primeiro 
termo é igual a 2 e a razão é igual a 3. Então, a 
soma dos 20 primeiros termos dessa progressão é? 
 
a) 510. 
b) 490. 
c) 630. 
d) 690. 
e) 610. 
 
15) Dada a função f(x) = (2x+1)4, então sua 
derivada primeira f’(x), é igual a: 
 
a) 8(2x+1)3. 
b) 6(3x+1)3. 
c) 12(2x+4)3. 
d) 4(4x+2)5. 
e) 4(3x+2)5. 
 
16) O valor de m a fim de que o polinômio 
x4+mx2+3x-5 seja divisível por x-1 é? 
 
a) -1. 
b) 1. 
c) -2. 

d) 3. 
e) 4. 
 
17) Sabendo se que    5x+10    =    A    +    B    , 
               x2+3x-4        x+4       x-1 
 
então 3A + 2B é igual a: 
 
a) 6. 
b) 8. 
c) 16. 
d) 18. 
e) 12. 
 
18) Seja x a área do triângulo ABC, cujos vértices 
são os pontos A(2;4), B(-6;2), C (0;-2), em 3.x, é? 
 
a) 26. 
b) 18. 
c) 21. 
d) 66. 
e) 105. 

 
19) Quantos divisores positivos possui o número 
304? 
 
a) 125. 
b) 75. 
c) 120. 
d) 85. 
e) 90. 
 
20) Sendo que tgx =  2  e tgy =  3 , então o valor 
     3         4 
de 3tg(x+y) é igual a: 
 
a) 6,5. 
b) 5,5. 
c) 8,5. 
d) 19. 
e) 17. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
21) O então Governador de Santa Catarina Vilson 
Kleinübing, em 1991, sancionou a Lei nº 8.353, 
que criou o Município de Sul Brasil/SC em: 

(Fonte: www.sulbrasil.sc.gov.br) 
 
a) 8 de dezembro. 
b) 19 de abril. 
c) 14 de junho. 
d) 2 de dezembro. 
e) 26 de setembro. 
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22) São símbolos representativos do Município de 
Sul Brasil/SC: 
 
a) A bandeira. 
b) A prefeitura. 
c) O brasão nacional. 
d) As praças. 
e) O hino nacional. 
 
23) De acordo com os dados divulgados no Diário 
Oficial da União, o último Censo, realizado em 
2010 pelo IBGE, em comparação com o realizado 
em 2000, concluiu que a população do Município 
de Sul Brasil/SC: 
 
a) Aumentou. 
b) Diminuiu. 
c) Triplicou. 
d) Quadruplicou. 
e) Manteve-se a mesma. 
 
24) Os tsunamis são ondas gigantescas 
provocadas por perturbações nas profundezas dos 
oceanos. Recentemente um forte terremoto de 
magnitude 8,9 graus atingiu a costa do Japão, 
seguido por um enorme tsunami. Em 2004 um 
episódio semelhante ocorreu _________________ 
deixando quase 300 mil mortos. 
 
a) na China. 
b) em El Salvador. 
c) na Indonésia. 
d) no Haiti. 
e) no Chile. 
 
25) Analise os itens abaixo sobre o Estado de 
Santa Catarina e assinale a alternativa correta: 
 

I. São Joaquim é considerada a capital nacional 
da maçã. 

II. O atual governador do estado nasceu em 
Lages, foi produtor rural desta região e elegeu-
se prefeito pela primeira vez em 1989. 

III. Santa Catarina tem como senadores: Casildo 
Maldaner, Paulo Bauer e Luiz Henrique da 
Silveira. 

IV. Destaca-se no estado o turismo religioso, que 
ocorre em Nova Trento, Angelina e Brusque. 

 
a) Todos os itens estão incorretos. 
b) Somente os itens I e IV estão corretos. 
c) Somente os itens II e III estão corretos. 
d) Somente o item I está correto. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
26) A Lei Orgânica da Saúde estabelece que: 
 
a) A política de recursos humanos na área da saúde 

visa à organização de um sistema de formação em 
todos os níveis de ensino. 

b) À direção nacional do SUS compete promover a 
descentralização, para os municípios, dos serviços e 
das ações de saúde. 

c) À direção municipal do SUS compete definir e 
coordenar as redes integradas de assistência de alta 
complexidade em nível municipal. 

d) A integridade da assistência é garantida mediante 
oferta do Programa de Saúde da Família e de 
Unidade Básica de Saúde. 

e) A direção do SUS deve ser exercida, em todas as 
esferas de governo, pelo Ministério da Saúde.  

 
27) O Pacto de Gestão do SUS atende aos 
princípios fundamentais do Sistema Único de 
Saúde. Assinale a afirmativa correta quanto aos 
princípios prioritários desse pacto: 
 
a) Descentralização, planejamento do SUS e 

universalidade. 
b) Descentralização, participação e controle social e 

regionalização. 
c) Educação na saúde, regionalização e equidade. 
d) Organização dos serviços de enfermagem, 

descentralização e igualdade na assistência à saúde. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
28) Conforme a Lei Orgânica n° 8.080/90, o que é 
referente ao campo de atuação do SUS? 
 

I. Colaboração a proteção do meio ambiente. 
II. Fiscalização e inspeção de alimentos, água e 

bebidas para o Consumo humano. 
III. Realização de campanhas nacionais para 

arrecadação para a Saúde Pública no Brasil. 
IV. Ordenação da formação de recursos humanos 

na área da saúde. 
 
a) Somente os itens I, II e III.   
b) Somente os itens I e II.    
c) Somente os itens II e IV. 
d) Somente os itens I, II e IV.  
e) Somente os itens I, III e IV.     
 
29) O medicamento utilizado como medida 
profilática para membros da família que moram 
junto do paciente com doença ativa de 
tuberculose é: 
 
a) Rifampicina. 
b) Estreptomicina. 
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c) Isoniazida. 
d) Pirazinamida. 
e) Etambutol. 
 
30) A asma é uma doença  inflamatória crônica 
das vias aéreas, que resulta na redução ou até 
mesmo obstrução no fluxo de ar, afetando uma 
parcela significativa da população. Sobre a asma, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Tosse crônica, que pode ou não, estar 

acompanhada de alguma expectoração, dificuldade 
respiratória, com dor ou ardência no peito, além de 
um chiado, são sintomas de asma. 

b) A inflamação torna as vias aéreas sensíveis a 
estímulos tais como: alérgicos, irritantes químicos, 
fumaça de cigarro, ar frio ou exercícios físicos. 

c) Os sintomas podem aparecer a qualquer momento 
do dia, mas tendem a predominar pela manhã ou à 
noite. Na maioria das vezes não há expectoração ou 
se tem é tipo “clara de ovo”. 

d) A asma é a principal causa de tosse crônica em 
crianças e está entre as principais causas de tosse 
crônica em adultos. 

e) A asma é uma doença inflamatória crônica das vias 
aéreas e causa episódios recorrentes de tosse, 
chiado, aperto no peito e facilidade para respirar.  

 
31) As principais manifestações clínicas da 
cetoacidose diabética são: 
 
a) Hiperglicemia, convulsão, vertigem e acidose. 
b) Confusão mental, hipoglicemia e desidratação. 
c) Hipoglicemia, desidratação, poliúria e acidose. 
d) Hiperglicemia, desidratação, perda eletrolítica e 

acidose. 
e) Hiperglicemia, náuseas, acidose e confusão mental. 
 
32) Considere as situações abaixo. 
 

I. Vômitos protraídos. 
II. Hiperventilação. 

III. Insuficiência renal aguda. 
 

Quais delas podem estar associadas ao caso de um 
indivíduo hospitalizado, com gasometria que evidencia 
Ph de 7,48, PaCo2 de 37 mmHg, Pa O2 de 98 mmHg, 
HCO3 de 33 mEq/l e saturação de hemoglobina de 
99,8%? 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 
33) Os profissionais da saúde devem adotar 
práticas de assepsia para deter a disseminação de 

microorganismos e amenizar riscos de infecção. 
Com relação a este assunto, marque V para 
verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa 
correspondente. 
 
(      ) As medidas de biossegurança não devem seguir 

a linha do exagero, porém não podem ser 
desprezadas. As ações que contribuem para a 
segurança de vida no dia-a-dia do profissional 
são genericamente consideradas medidas de 
biossegurança. 

(      ) O Ministério da Saúde tem recomendações 
específicas de procedimentos, como: agulhas 
devem ser reencapadas após usadas para serem 
desprezadas em recipiente adequado. 

(      )  Segundo o Ministério da Saúde, Infecção 
Hospitalar é a “infecção adquirida durante a 
hospitalização e que estava presente em período 
de incubação por ocasião de admissão do 
paciente, sendo diagnosticada, em geral, a partir 
de 48 horas após a internação”. 

(      )  Desinfecção de alto nível é aquela que destrói 
todos os micro-organismos na forma vegetativa 
e alguns esporos. 

(      )  Assepsia é o conjunto de medidas utilizadas para 
impedir a penetração de micro-organismos em 
local que não os contenha. 

 
a) F, V, F, V, F. 
b) V, F, F, V, V. 
c) F, F, F, V, V. 
d) F, V, V, F, V. 
e) V, V, F, V, V. 
 
34) Em um empresário de 42 anos, ao realizar-se 
exame médico de rotina, foi constatado baço 
palpável a 3 cm do rebordo costal esquerdo. O 
hemograma realizado a seguir mostrou 
hemoglobina de 14 g%, 650.000 plaquetas por 
mm3 e 16.000 leucócitos por mm3 com 200 
mielócitos, 400 metamielócitos, 2.000 bastonados, 
11.400 segmentados e 3.000 linfócitos. Assinale a 
afirmação correta sobre o quadro descrito: 
 
a) Leucemia mielóide aguda, e os exames diagnósticos 

são imunofenotipagem e cariótipo de medula óssea. 
b) Linfoma não-Hodgkin, e esplenectomia é o 

procedimento diagnóstico e terapêutico mais 
adequado. 

c) Leucemia mielóide crônica, e o diagnóstico é feito 
através de medulograma e cariótipo de medula 
óssea. 

d) Leucemia linfocítica aguda, e o exame diagnóstico é 
imunofenotipagem de medula óssea. 

e) Leucemia linfocítica crônica, e o exame diagnóstico 
é medulograma. 
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35) Em um estudo que acompanhou 
aproximadamente 6.000 pacientes com síndrome 
de imunodeficiência adquirida, foi encontrado 
que a sobrevivência era menor para pacientes: 

• Com mais de 40 anos. 
• Do sexo feminino. 
• Negros. 
• Com pneumonia por Pneumocystis carinii 

como principal forma de apresentação da 
doença. 

• Usuários de drogas injetáveis. 
 
Essa investigação foi feita para: 
 
a) Conhecer fatores etiológicos. 
b) Conhecer fatores de risco. 
c) Ser um estudo de casos e controle. 
d) Ser um ensaio clínico randomizado. 
e) Conhecer fatores prognósticos. 
 
36) Baseado nos efeitos dos glicocorticóides 
assinale a alternativa correta: 
 
a) Estimulam o catabolismo de proteínas nas células 

do tecido adiposo, conjuntivo e muscular, causando 
aumento da concentração dos aminoácidos 
plasmáticos para a gliconeogênese e síntese protéica 
no fígado. 

b) Aumentam a permeabilidade vascular, promovendo 
o extravasamento de proteínas e líquidos para fora 
dos capilares. 

c) Aumentam os processos de deposição de fibrina e 
proliferação de fibroblastos, retardando a 
cicatrização do tecido lesado. 

d) Exercem resultados através de receptores do túbulo 
coletor, causando maior reabsorção de sódio e 
secreção de potássio. 

e) Não podem ser retirados repentinamente após 
longo período de uso em doses elevadas, pelo risco 
de causar a Síndrome de Cushing. 

 
37) Para um paciente que está com uma reação 
anafilática intensa e também progressiva, qual 
medicação deve ser utilizada primeiramente? 
 
a) Fenergan. 
b) Prometazina. 
c) Dexametazona. 
d) Epinefrina. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 
 
 
 

38) De acordo com o Código de Ética Médica, 
assinale a alternativa que é considerada um 
Princípio Fundamental: 
 
a) Compete ao médico aprimorar continuamente seus 

conhecimentos e usar o melhor do progresso 
científico em benefício próprio. 

b) O médico pode, em circunstâncias extremas, 
renunciar à sua liberdade profissional, e permitir 
quaisquer restrições ou imposições que possam 
prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho 

c) O médico guardará sigilo a respeito das 
informações de que detenha conhecimento no 
desempenho de suas funções, inclusive nos casos 
previstos em lei. 

d) O médico terá, para com os colegas, respeito, 
consideração e solidariedade, sem se eximir de 
denunciar atos que contrariem os postulados éticos. 

e) A natureza personalíssima da atuação profissional 
do médico caracteriza relação de consumo. 

 
39) Conforme disposto no Capítulo II do Código 
de Ética Médica, são direitos do médico, 
EXCETO: 
 
a) Indicar o procedimento adequado ao paciente, 

observadas as práticas cientificamente reconhecidas 
e respeitada a legislação vigente. 

b) Deixar de atender em setores de urgência e 
emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, 
expondo a risco a vida de pacientes, mesmo 
respaldado por decisão majoritária da categoria. 

c) Estabelecer seus honorários de forma justa e digna. 
d) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora 

permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de 
sua consciência. 

e) Requerer desagravo público ao Conselho Regional 
de Medicina quando atingido no exercício de sua 
profissão. 

 
40) Segundo o Código de Processo Ético Médico, 
em seu artigo 60, “A punibilidade por falta ética 
sujeita a Processo Ético-Profissional prescreve em 
____________________, contados a partir da data 
do conhecimento do fato pelo Conselho Regional 
de Medicina”. 
 
a) 2 (dois) anos. 
b) 3 (três) anos. 
c) 10 (dez) anos. 
d) 4 (quatro) anos. 
e) 5 (cinco) anos. 
 


