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PORTUGUÊS 
 
Caminhar diariamente é um ótimo exercício para 

deixar o corpo em forma, melhorar a saúde e retardar o 
envelhecimento. Entretanto, um novo estudo da Universidade 
de Illinois, nos Estados Unidos, mostra que esse efeito 
antienvelhecimento do exercício pode ser possível também 
em relação ao cérebro, aumentando seus circuitos e 
reduzindo os riscos de problemas de memória e de atenção. 

Na pesquisa, publicada na edição de setembro da 
revista Frontiers in Aging Neuroscience, os especialistas 
acompanharam, por um ano, 70 adultos com idades entre 60 
e 80 anos. E notaram que aqueles que faziam caminhadas 
regularmente tiveram muitos benefícios, comparados aos 
sedentários, não apenas fisicamente, mas em relação a sua 
função cerebral. 

“O grupo aeróbico apresentou melhorias na 
memória, na atenção e em diversos outros processos 
cognitivos”, explicou o pesquisador Arthur Kramer, um dos 
coordenadores do estudo. De acordo com os pesquisadores, 
_______________ os idosos no grupo da caminhada 
___________ mais em forma, a atividade cerebral aumentava 
de forma similar à de alguém de 20 anos de idade. 
 

http://yahoo.minhavida.com.br/conteudo/11914 - adaptado 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche CORRETAMENTE, 
por ordem de aparecimento, as lacunas do texto: 
 
a) na medida que - ficava 
b) à medida que - ficavam  
c) na medida que - ficavam 
d) na medida em que - ficava 
 

2) Quanto ao texto, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Caminhar retarda o envelhecimento e aumenta as funções 

cerebrais. 
b) Caminhar propicia uma vida melhor e traz a sensação de 

se ter 20 anos de idade. 
c) Somente os idosos devem caminhar diariamente, já que 

beneficia a saúde em todos os aspectos. 
d) Nos centros urbanos, deve-se ter precaução com as 

caminhadas devido à forte poluição. 
 

3) Em “Entretanto, um novo estudo da Universidade de 
Illinois...”, o termo sublinhado pode ser substituído, sem 
prejuízo gramatical ou de significado, por: 
 
a) Porquanto. 
b) Com tudo. 
c) Não obstante. 
d) Por conseguinte. 
 

4) No fragmento “… entre 60 e 80 anos...”, ao modificar-se o 
sublinhado por pronomes, assinalar a alternativa que NÃO 
infringe a gramática normativa: 
 
a) Eu e tu. 
b) Mim e ti. 
c) Ela e tu. 
d) Você e eu. 
 

5) No fragmento “... não apenas fisicamente, mas em relação 
a sua função cerebral.”, ao modificar-se o sublinhado, 
assinalar a alternativa que deve conter o acento indicativo de 
crase: 
 
a) A qualquer função. 
b) A esta função. 
c) A outra função. 
d) A uma função. 
 

6) Assinalar a alternativa que contém todas as palavras 
grafadas CORRETAMENTE: 
 

a) Avulsso - canssaço - canceira. 
b) Compreenção - convulção - ância. 
c) Semeiar - pulçar - propenção. 
d) Singelo - admissão - assoprar. 
 

7) Assinalar a alternativa em que a concordância da frase 
está INCORRETA: 
 
a) Quantos de nós chegaremos ao poder? 
b) Grande parte dos contratados desistiu da função. 
c) Foste tu quem venceu novamente nossa disputa interna. 
d) Vossa Excelência mandaste chamar o secretário? 
 

8) Assinalar a alternativa CORRETA quanto à pontuação: 
 
a) Nenhum cientista pensa com fórmulas. 
b) Nenhum homem realmente produtivo pensa, como se 

estivesse escrevendo uma dissertação. 
c) Deus é a lei, e o legislador do Universo. 
d) Eu nunca penso no futuro. Ele não tarda, em chegar. 
 

9) Quanto à colocação pronominal, analisar os itens abaixo: 
 
I - Podes me fazer um favor? 
II - Me ajudas, por favor? 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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10) Quanto à acentuação, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A palavra “há” é acentuada pela mesma regra de “céu”. 
b) A palavra “juiz” não é acentuada, mas seu plural é 

acentuado. 
c) A palavra “difíceis” é acentuada pela mesma regra de 

“faísca”. 
d) “Intuito” é uma palavra que deve ser acentuada, pois há 

um hiato “i”. 
   

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa 
forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as 
barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão, conforme exposto anteriormente. 
 

11) No Painel de Controle do Windows Seven, é possível 
fazer backup e restaurar arquivos e o sistema, monitorar a 
configuração e o status do backup mais recente, utilizando o 
item: 
 
a) Firewall do Windows. 
b) Barra de Tarefas e Menu Iniciar. 
c) Backup e Restauração. 
d) Ferramentas Administrativas. 
 

12) Ao selecionar a opção Todos os Programas no menu 
Iniciar do Windows Seven, é apresentada uma lista de 
programas e nesta a pasta Acessórios. Assinalar a alternativa 
que apresenta um aplicativo encontrado na pasta Acessórios:  
 
a) WordPad. 
b) Word. 
c) Outlook. 
d) Excel. 
 

13) É possível converter um documento mais antigo para o 
novo formato de arquivo do Word 2007. Basta clicar no Botão 
Office e, em seguida, clicar no comando Converter. Conforme 
a Microsoft, essa conversão é indicada para: 
 
I - Diminuir o tamanho do arquivo. 
II - Tornar o arquivo mais seguro. 
III - Tornar o arquivo menos suscetível a danos. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

14) A imagem abaixo representa o fragmento de uma janela 
de navegação do Google Chrome. A partir dessa informação, 
numerar a coluna de acordo com os números indicados na 
imagem e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 

 
 
(---) Menu do Google Chrome. 
(---) Ferramenta de Zoom da página. 
(---) Botão adicionar página aos Favoritos. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

15) A ferramenta de zoom do Adobe Reader possibilita ao 
usuário ajustar o: 
 
I - Tamanho de exibição do documento na tela ao tamanho 

real de impressão. 
II - Conteúdo à página, de modo que seja possível visualizar 

uma página inteira do documento sem a necessidade de 
rolar as páginas para cima ou para baixo. 

III - Conteúdo do documento à largura da tela. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Nas questões de legislação, serão consideradas as 
leis e suas alterações até a data do início das inscrições 
deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 
  
16) É considerado um direito social do cidadão: 
 
a) Receber tratamento desumano ou degradante. 
b) Manter-se anônimo. 
c) Fundo de garantia por tempo de serviço. 
d) Liberdade de associação para fins ilícitos.  
 

17) Para que os governos consigam promover o 
desenvolvimento sustentável, são necessárias algumas 
medidas. Sobre essas medidas, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Deixar de investir nas necessidades básicas, como em 

educação, saúde e moradia.  
b) Elaborar um sistema social garantindo emprego, 

segurança social, respeito a outras culturas e preservação 
do ambiente. 

c) Incentivar o crescimento populacional. 
d) Aumentar o uso das fontes de energia não renováveis, 

como, por exemplo, os combustíveis fósseis. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 
  
18) Conforme a Constituição Federal, as ações e os serviços 
públicos de saúde: 
 
a) Integram uma rede hierarquizada, com a participação da 

comunidade. 
b) Objetivam um atendimento integral, com prioridade às 

atividades preventivas, exceto os serviços assistenciais. 
c) Atuam mediante centralização e atendimento 

condicionado.  
d) Agregam uma rede regionalizada, com uma única direção 

para todas as esferas de governo. 
 

19) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, o documento que 
estabelece os critérios para o diagnóstico da doença ou do 
agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os 
medicamentos e demais produtos apropriados, quando 
couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de 
controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos 
resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do 
Sistema Único de Saúde (SUS) refere-se ao(à): 
 
a) Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. 
b) Pacto Organizativo da Ação Pública da Saúde. 
c) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. 
d) Serviço Especial de Acesso Aberto. 
 

20) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, em relação aos 
objetivos desse Sistema, analisar os itens abaixo: 
  
I - A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da saúde.  
II - A assistência às pessoas por intermédio apenas de ações 

de recuperação da saúde, com a realização de projetos 
assistenciais. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

21) De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o Poder 
Legislativo Municipal é exercido pela Câmara Municipal, 
composta por Vereadores, que serão eleitos para cada 
legislatura entre cidadãos que devem ter a idade mínima de: 
 
a) 21 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto 

e secreto, pelo sistema proporcional, sendo que cada 
legislatura terá duração de oito anos. 

b) 18 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto 
e secreto, pelo sistema proporcional, sendo que cada 
legislatura terá duração de quatro anos.  

c) 21 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto 
e secreto, pelo sistema majoritário, sendo que cada 
legislatura terá duração de quatro anos. 

d) 18 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto 
e secreto, pelo sistema majoritário, sendo que cada 
legislatura terá duração de oito anos. 

 

22) Segundo a Lei Municipal nº 313/90, as diárias, a ajuda de 
custo e o transporte são vantagens pagas aos servidores 
públicos a título de: 
 
a) Adicional. 
b) Gratificação. 
c) Indenização. 
d) Bonificação. 
 

23) Em conformidade com a Lei Municipal nº 313/90, poderá 
ser concedida aos servidores públicos licença, com 
remuneração: 
 
a) Para o serviço militar. 
b) Para concorrer a mandato eletivo. 
c) Para tratar de assuntos particulares.  
d) Por motivo de doença em pessoa da família, pelo período 

de até um mês. 
 

24) Em conformidade com o Código de Ética, em relação aos 
documentos médicos, é vedado ao Médico, EXCETO: 
 
a) Permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por 

pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob 
sua responsabilidade. 

b) Deixar de fornecer laudo médico ao paciente ou a seu 
representante legal quando aquele for encaminhado ou 
transferido para continuação do tratamento ou em caso de 
solicitação de alta. 

c) Expedir documento médico sem ter praticado ato 
profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que 
não corresponda à verdade. 

d) Atestar atos executados, no exercício profissional, quando 
solicitado pelo paciente ou por seu representante legal. 
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25) Em relação à Atenção Básica, analisar os itens abaixo: 
 
I - Caracteriza-se por desenvolver um conjunto de ações que 

abrangem apenas o diagnóstico e a reabilitação. 
II - Constitui-se como o primeiro contato do usuário com o 

SUS, orientada pelos princípios da universalidade, da 
acessibilidade, da integralidade, da humanização, do 
vínculo, da equidade e da participação social. 

III - É a forma de organizar o primeiro nível de atenção à 
saúde no SUS, estimulada pelo Ministério da Saúde. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

26) Reunidos, em 2006, os órgãos gestores do SUS 
decidiram firmar o chamado “Pacto pela Vida, em Defesa do 
SUS e de Gestão”, com o objetivo de unificar diversos pactos 
e políticas anteriormente existentes. O Pacto pela Vida 
possui, atualmente, 11 prioridades, e entre elas está o(a): 
 
a) Saúde do adolescente. 
b) Controle do câncer de pele. 
c) Redução da mortalidade infantil e materna. 
d) Fortalecimento da atenção secundária. 
 

27) De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 23, uma 
das manifestações gastrointestinais mais comuns na infância 
é o refluxo gastroesofágico. Em relação a essa doença, 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Pode-se resolver espontaneamente com a maturação do 

mecanismo de funcionamento do esfíncter esofágico 
inferior, nos primeiros meses de vida. 

b) Os episódios de regurgitação são mais frequentes em 
lactentes com aleitamento artificial quando comparados a 
bebês amamentados no peito. 

c) Nas crianças amamentadas no peito, seus efeitos 
costumam ser mais brandos do que nas alimentadas com 
leite não humano, devido à posição supina do bebê para 
mamar e aos vigorosos movimentos peristálticos da língua 
durante a sucção.  

d) As crianças acometidas com refluxo possuem 
incoordenação motora-oral, dificuldades na deglutição e na 
sucção e na coordenação de ambas com a respiração. 

 

28) Conforme o Caderno de Atenção Básica nº 32, em 
relação às orientações relacionadas ao cuidado com as 
mamas para o aleitamento, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Desaconselha-se o uso de sutiã durante a gestação. 
b) Indica-se a expressão do peito (ou ordenha) durante a 

gestação para a retirada do colostro.  
c) Recomenda-se banho de sol nas mamas por 15 minutos 

(até as 10 horas da manhã ou após as 16 horas).  
d) Aconselha-se o uso de sabões, cremes ou pomadas no 

mamilo. 
 

29) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A acidose tubular renal proximal é caracterizada por função 
renal _________, potássio sérico ___________ e ânion gap 
urinário ____________. 
 
a) normal - baixo - aumentado 
b) normal - aumentado - aumentado 
c) normal - baixo - normal 
d) diminuída - baixo - aumentado 
 

30) Sobre o eritema infeccioso, doença que acomete 
principalmente crianças, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) É uma doença infecciosa aguda causada pelo herpes-vírus 

humano 7. 
b) Clinicamente, esse agravo apresenta-se como uma 

erupção maculopapular com ausência praticamente total 
de sintomas. 

c) A lesão surge primariamente na face e, em seguida, 
dissemina-se para o tronco e para as extremidades. 

d) Afeta principalmente crianças em idade escolar, e é 
provável que sua transmissão dê-se através de gotículas 
de saliva. 

 

31) A escarlatina é uma doença infecciosa aguda causada 
pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, produtor de 
toxina eritrogênica. Considerando-se essa afirmação, são 
complicações da escarlatina classificadas como 
“supurativas”: 
 
I - Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica. 
II - Febre reumática. 
III - Abscesso amigdaliano. 
IV - Otite média. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II, III e IV. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

32) Um recém-nascido começa a apresentar sinais de 
obstrução abdominal, com distensão abdominal e vômitos 
persistentes, nas primeiras 48 horas de vida. Ao exame 
físico, é palpada uma massa em forma de cordão na parede 
abdominal, e, após realizar um exame radiológico do 
abdômen, constata-se a ausência de níveis hidroaéreos 
abdominais. Diante do quadro apresentado, assinalar a 
alternativa que apresenta uma condição que pode estar 
associada ao caso descrito:  
 
a) Fibrose cística do pâncreas. 
b) Enterocolite necrosante. 
c) Atresia das vias biliares. 
d) Estenose duodenal. 
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33) Em relação à avaliação da idade gestacional, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
  
Uma proposta factível para a avaliação de recém-nascidos 
com idade menor ou igual a 29 semanas é o escore de  
________________ modificado e ampliado, utilizando dados 
físicos e neurológicos, ou usando somente os dados físicos e 
multiplicando o escore por 2.  
  
a) Balley 
b) Virgínia Apgar 
c) Capurro 
d) Ballard 
 

34) Durante o seguimento de um paciente prematuro, é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) Não há necessidade de gráficos de peso e estatura 

específicos para prematuros, ou de realizar-se a 
adequação desses parâmetros nos gráficos usuais. 

b) Deve-se avaliar o perímetro cefálico a cada consulta. 
c) O exame audiológico somente deve ser realizado nos 

primeiros três dias de vida, tempo limite para evitarem-se 
sequelas. 

d) Deve-se utilizar um calendário vacinal especial para 
prematuros.  

 

35) Em relação aos Erros Inatos do Metabolismo (EIMs), 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Muitas doenças metabólicas manifestam-se precocemente, 
por meio de um quadro agudo e grave, incluindo 
frequentemente coma, letargia, ____________, irritabilidade 
e vômitos de repetição. Essas doenças estão mais 
seguidamente associadas com intolerância à ___________ e, 
portanto, apresentam-se após a instituição da alimentação. 
Nesse grupo, incluem-se geralmente as doenças do ciclo da 
ureia, as acidúrias orgânicas e algumas ________________. 
 
a) convulsões - proteína - aminoacidopatias 
b) convulsões - lactose - aminoacidopatias 
c) sepse - proteína - coagulopatias 
d) sepse - lactose - coagulopatias 
 

36) Em relação à anemia, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 

(---) Ao contrário do que ocorre com a desnutrição, a 
prevalência de anemia em crianças brasileiras vem 
aumentando nas últimas décadas. 

(---) Vários estudos realizados em diferentes locais e 
populações indicam uma alta prevalência de anemia em 
todo o país. Estima-se que, atualmente, haja um milhão 
de crianças menores de quatro anos com anemia no 
Brasil. 

(---) Anemia, segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), é a condição na qual os níveis de hemoglobina 
(Hb) circulante estão abaixo dos valores considerados 
normais para a idade, o sexo, o estado fisiológico e a 
altitude. 

 
a) C - C - E. 
b) C - E - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 

37) Em relação às dermatites que acometem o recém-
nascido, assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
A ______________________ é uma enfermidade inflamatória 
da pele dos lactentes, causada pela obstrução mecânica dos  
_____________________. 
 
a) dermatite perianal - condutos sudoríparos  
b) miliária - condutos sudoríparos 
c) urticária neonatorum (eritema tóxico) - condutos pilóricos 
d) acne do recém-nascido - condutos pilóricos 
 

38) Assinalar a alternativa que apresenta a vacina que é 
contraindicada em casos de crianças portadoras do vírus 
HIV+ e imunodeficiência congênita ou adquirida sintomáticas: 
 
a) DPT. 
b) BCG. 
c) TT. 
d) Antipólio. 
 

39) Em relação aos distúrbios respiratórios no recém-nascido, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Hipertensão pulmonar persistente. 
(2) Enfisema intersticial. 
(3) Pneumotórax. 
 
(---) A hiperdistensão dos sacos alveolares ou vias aéreas 

terminais leva à ruptura da integridade da via aérea, 
resultando em dissecção de ar para o espaço 
circundante. 

(---) Ocorre shunt direito-esquerdo pelo canal arterial e/ou 
pelo forame oval. 

 
a) 2 - 3. 
b) 2 - 1. 
c) 1 - 3. 
d) 3 - 1. 
 

40) Em relação à sífilis congênita, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O Treponema Pallidum é capaz de atravessar a placenta 

até o segundo trimestre de gravidez. 
b) A infecção não tratada no primeiro e no segundo trimestres 

sempre provoca lesões fetais significativas. 
c) A infecção somente pode ser adquirida intraútero, e a 

passagem pelo canal de parto não apresenta riscos. 
d) Praticamente 100% dos recém-nascidos de mães com 

sífilis primária e secundária não tratada revelam 
manifestações sintomáticas. 
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