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INSTRUÇÕES 
 
Você receberá do fiscal: um 
O caderno de questões está numerado sequencialmente e contém 
 
ATENÇÃO! 
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão 
corretas. 
Verifique se os seus dados no 
Leia atentamente cada questão e assinale, no 
adequadamente a responde. 
O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início 
das provas. 
Após concluir a prova, o candidato deve
devidamente assinado. 
 
Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão resposta:
O cartão resposta não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 
registro fora dos locais destinados às respostas.
A maneira correta de assinalar a alternativa no 
esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

 

 
A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais 
de uma alternativa assinalada.
Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do 
provas. 
Você dispõe de quatro horas
Nenhum candidato poderá retirar
Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de 
máquina calculadora. 
Os dois últimos candidatos da 
A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do 
Candidato. 
...........................................................................................................

FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO

___________________________________________
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um caderno de questões e um cartão resposta personalizado.
está numerado sequencialmente e contém 40(quarenta

Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão 

Verifique se os seus dados no cartão resposta estão corretos. 
Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão resposta, a alternativa que mais 

O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início 

Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o cartão resposta 

Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão resposta: 
não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 

tinados às respostas. 
A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão resposta é cobrir fortemente, com caneta 

, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais 
de uma alternativa assinalada. 
Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local

horas para fazer esta prova e marcar o cartão resposta
Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida uma hora do seu início.
Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de 

Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos. 
abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do 

........................................................................................................................................................
FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO
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Assinatura do Candidato 

CARGO: 
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 

A B C D E 

personalizado. 
quarenta) questões. 

Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão 

, a alternativa que mais 

O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início 

rá entregar o caderno de provas e o cartão resposta 

não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 

é cobrir fortemente, com caneta 
, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 

registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais 

responsável pelo local de 

cartão resposta. 
se da sala antes de decorrida uma hora do seu início. 

Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de 

abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do 

............................................. 
FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO 



 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – 2018 

 



 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA

          Leia o texto e responda às questões de 1 a 7.

Novidade criada na reforma trabalhista, contrato 
intermitente ainda não decolou

Criado com a reforma trabalhista com a promessa 
de formalizar o trabalhador sem jornada fixa, o contrato 
intermitente ainda decepciona. No acumulado deste ano, o 
saldo de vagas de emprego desse tipo – a diferença entre os 
postos que foram abertos e fechados – representa 5% do 
saldo total de postos entre janeiro e julho, segundo o 
Cadastro  Geral  de  Empregados   e   Desempregados 
(Caged), do Ministério do Trabalho.  

O Caged de julho aponta que o saldo de vagas era 
de 47,3 mil para todos os tipos de contratação, mas apenas 
3,4 mil deles eram contratos intermitentes. 

O intermitente surgiu com a reforma trabalhista, 
em novembro, como uma maneira de formalizar quem 
trabalha sob demanda. Esse empregado é chamado para 
prestar serviços de tempos em tempos, sendo convocado 
pela empresa para trabalhar com até três dias de 
antecedência e recebendo por hora trabalhada. É diferente 
do trabalhador temporário, contratado por até 180 dias e
que são prorrogáveis por mais 90. 

Por envolver ocupações específicas, é até natural 
que o contrato intermitente não represente a maioria dos 
novos postos e, na saída da recessão, o mercado de 
trabalho anda a passos lentos. Mas, segundo o economista 
Bruno Ottoni, do Ibre/FGV e da consultoria IDados, já era 
para o intermitente estar mais consolidado. 

Um outro dado, do IBGE, dá pistas sobre o baixo 
crescimento dos intermitentes, afirma Ottoni. No fim do 
ano passado, 12 milhões de brasileiros diziam estar 
satisfeitos em ter jornadas de trabalho reduzidas, mesmo 
sendo informais.  

“A reforma quis formalizar o trabalho que não tem 
jornada contínua, mas os números decepcionam. Temos de 
entender por que os informais não estão virando 
intermitentes mais rapidamente e o que faz com que essa 
forma de contratar ainda não esteja funcionando direito.”

Em outubro do ano passado, o governo havia 
estimado que a reforma trabalhista geraria 6 milhões de 
empregos. Só de intermitentes, a previsão era criar 2 
milhões de ocupações em três anos. 

A evolução do trabalho intermitente, ainda que 
tímida, também é inflada. Os dados do Caged consideram 
contratos assinados, mas o empregado não necessariamente 
foi chamado para trabalhar naquele mês. Como o 
trabalhador também pode ter contratos com várias 
empresas, isso daria a impressão de que há mais 
intermitentes empregados do que na realidade.

Quando a reforma trabalhista entrou em vigor, as 
grandes varejistas foram as primeiras a celebrar o trabalho 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto e responda às questões de 1 a 7. 

Novidade criada na reforma trabalhista, contrato 
decolou 

Criado com a reforma trabalhista com a promessa 
de formalizar o trabalhador sem jornada fixa, o contrato 
intermitente ainda decepciona. No acumulado deste ano, o 

a diferença entre os 
representa 5% do 

saldo total de postos entre janeiro e julho, segundo o 
Cadastro  Geral  de  Empregados   e   Desempregados 

de julho aponta que o saldo de vagas era 
de 47,3 mil para todos os tipos de contratação, mas apenas 

O intermitente surgiu com a reforma trabalhista, 
em novembro, como uma maneira de formalizar quem 

demanda. Esse empregado é chamado para 
prestar serviços de tempos em tempos, sendo convocado 
pela empresa para trabalhar com até três dias de 
antecedência e recebendo por hora trabalhada. É diferente 
do trabalhador temporário, contratado por até 180 dias e 

Por envolver ocupações específicas, é até natural 
que o contrato intermitente não represente a maioria dos 
novos postos e, na saída da recessão, o mercado de 
trabalho anda a passos lentos. Mas, segundo o economista 

Ottoni, do Ibre/FGV e da consultoria IDados, já era 

Um outro dado, do IBGE, dá pistas sobre o baixo 
crescimento dos intermitentes, afirma Ottoni. No fim do 
ano passado, 12 milhões de brasileiros diziam estar 

sfeitos em ter jornadas de trabalho reduzidas, mesmo 

“A reforma quis formalizar o trabalho que não tem 
jornada contínua, mas os números decepcionam. Temos de 
entender por que os informais não estão virando 

o que faz com que essa 
forma de contratar ainda não esteja funcionando direito.” 

Em outubro do ano passado, o governo havia 
estimado que a reforma trabalhista geraria 6 milhões de 
empregos. Só de intermitentes, a previsão era criar 2 

A evolução do trabalho intermitente, ainda que 
tímida, também é inflada. Os dados do Caged consideram 
contratos assinados, mas o empregado não necessariamente 
foi chamado para trabalhar naquele mês. Como o 

s com várias 
empresas, isso daria a impressão de que há mais 
intermitentes empregados do que na realidade. 

Quando a reforma trabalhista entrou em vigor, as 
grandes varejistas foram as primeiras a celebrar o trabalho 

intermitente. Segundo advogados, como as
empresas têm uma estrutura jurídica mais consolidada, o 
que aliviaria a insegurança para contratar, a abertura de 
vagas intermitentes vai ocorrer antes nessas companhias.

https://economia.estadao.com.br/noticias, 11/09/2018 

1.  Analise as afirmações seguintes sobre o texto.
 

I. A nova lei cria modalidade de contratação que 
estimula a formalização das relações de trabalho, já que a 
legislação permite ao empregador contratar empregados 
por períodos esporádicos de acordo com

II. Com um ano de vigência da nova lei trabalhista, os 
números apresentados pelo IBGE não deixam dúvidas 
de que a contratação na forma de trabalho inter
só aumentará quando o Brasil sair da crise e da 
recessão que tanto atingem o mercado de trabalho. 

III. A publicação da Reforma Trabalhista gerou a 
expectativa de que a nova legislação permitiria criar 
novos postos de trabalho, contudo, a retomada da 
geração de empregos não aconteceu. 

IV. As pesquisas revelam que o principal motivo 
trabalho intermitente nã
trabalhadores se deve ao fato de que um significativo 
número de empresas grandes varejistas carece ainda 
de um grande aparato em suas estruturas jurídicas. 

 
Assinale a alternativa 

 
A. Apenas a afirmação I está correta.
B. Estão corretas apenas II, III e IV.
C. Estão corretas apenas I e III.
D. Estão corretas apenas II e IV.
E. Todas as afirmações estão corretas.

 
2. De acordo com o texto, julgue os itens como verdadeiro 

(V) ou falso (F). 
 

(  ) É possível que a forma de contratação de empregados 
como trabalho intermitente comprometa os dados 
indicados por pesquisas sobre os números reais das 
pessoas empregadas.  

(   )A reforma trabalhista regulamenta o trabalho intermitente 
como forma de legaliz
maneira informal, todavia resultou na precarização dos 
direitos das pessoas que trabalham eventualmente nas 
ocupações conhecidas como “bicos”. 

( )Embora não consolidado, o trabalho intermitente 
representa aumento crescente d
por insegurança jurídica entre patrões e empregados, 
pois o trabalhador, sem jornada de trabalho fixa, 
assume contratos com várias empresas. 

 

 

intermitente. Segundo advogados, como as grandes 
empresas têm uma estrutura jurídica mais consolidada, o 
que aliviaria a insegurança para contratar, a abertura de 
vagas intermitentes vai ocorrer antes nessas companhias. 

https://economia.estadao.com.br/noticias, 11/09/2018  

seguintes sobre o texto. 

A nova lei cria modalidade de contratação que 
estimula a formalização das relações de trabalho, já que a 
legislação permite ao empregador contratar empregados 
por períodos esporádicos de acordo com a demanda.  

vigência da nova lei trabalhista, os 
números apresentados pelo IBGE não deixam dúvidas 
de que a contratação na forma de trabalho intermitente 

quando o Brasil sair da crise e da 
recessão que tanto atingem o mercado de trabalho.  
A publicação da Reforma Trabalhista gerou a 
expectativa de que a nova legislação permitiria criar 
novos postos de trabalho, contudo, a retomada da 
geração de empregos não aconteceu.  
As pesquisas revelam que o principal motivo de o 
trabalho intermitente não ser o preferido pelos 
trabalhadores se deve ao fato de que um significativo 
número de empresas grandes varejistas carece ainda 
de um grande aparato em suas estruturas jurídicas.  

 CORRETA: 

Apenas a afirmação I está correta.  
corretas apenas II, III e IV. 

Estão corretas apenas I e III. 
Estão corretas apenas II e IV. 
Todas as afirmações estão corretas.  

De acordo com o texto, julgue os itens como verdadeiro 

É possível que a forma de contratação de empregados 
como trabalho intermitente comprometa os dados 
indicados por pesquisas sobre os números reais das 
pessoas empregadas.   

(   )A reforma trabalhista regulamenta o trabalho intermitente 
como forma de legalizar as atividades realizadas de 
maneira informal, todavia resultou na precarização dos 
direitos das pessoas que trabalham eventualmente nas 
ocupações conhecidas como “bicos”.  

( )Embora não consolidado, o trabalho intermitente 
representa aumento crescente dos conflitos causados 
por insegurança jurídica entre patrões e empregados, 
pois o trabalhador, sem jornada de trabalho fixa, 
assume contratos com várias empresas.  
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A sequência CORRETA é: 
 

A. V, V, V. 
B. F, V, V. 
C. V, V, F. 
D. V, F, F. 
E. F, F, F. 

 
3. A figura de linguagem presenteem “

trabalho anda a passos lentos” é a: 
 

A. Perífrase ou antonomásia. 
B. Personificação ou prosopopeia. 
C. Catacrese. 
D. Ironia. 
E. Eufemismo. 

 
4. A respeito das principais caraterísticas do gênero textual 

a que pertence o texto“Novidade criada na reforma 
trabalhista, contrato intermitente ainda não d
a opção FALSA: 

 
A. Trata-se de um texto de cunho informativo.
B. É um gênero textual não literário que está presente em 

nosso dia adia, veiculado nos meios de comunicação.
C. Apresenta linguagem formal, clara e objetiva.
D. Aborda tema atual ou acontecimento real e cotidiano.
E. É permeado de recursos alegóricos que levam à reflexão 

sobre ética, economia, política e outras convenções.
 
5. Em: “Mas, segundo o economista Bruno Ottoni, do 

Ibre/FGV e da consultoria IDados, já era para o 
intermitente estar mais consolidado”, as palavras 
destacadas estabelecem, respectivamente, as relações 
de: 

 
A. Oposição e conformidade. 
B. Casualidade e concordância. 
C. Conclusão e contraste. 
D. Contraste e concessão. 
E. Consonância e oposição. 

 
6.Sobre as funções do “que”, indicada entre parênteses

analise os seguintes fragmentos e assinale a opção 
CORRETA. 

 
A. “a diferença entre os postos que foram abertos e 

fechados” (Conjunção subordinativa). 
B. “O Caged de julho aponta que o saldo de vagas era de 

47,3 mil para todos os tipos de contratação” (C
coordenativa). 

C. “Por envolver ocupações específicas, é até natural 
o contrato intermitente não represente a maioria dos 
novos postos” (Objeto indireto). 

D. “É diferente do trabalhador temporário, contratado por 
até 180 dias e que são prorrogáveis por mais 90
(Partícula de realce). 
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“o mercado de 

das principais caraterísticas do gênero textual 
“Novidade criada na reforma 

trabalhista, contrato intermitente ainda não decolou”, assinale 

nformativo. 
que está presente em 

adia, veiculado nos meios de comunicação. 
Apresenta linguagem formal, clara e objetiva. 
Aborda tema atual ou acontecimento real e cotidiano. 

levam à reflexão 
sobre ética, economia, política e outras convenções. 

o economista Bruno Ottoni, do 
Ibre/FGV e da consultoria IDados, já era para o 
intermitente estar mais consolidado”, as palavras 

nte, as relações 

entre parênteses, 
assinale a opção 

foram abertos e 

o saldo de vagas era de 
odos os tipos de contratação” (Conjunção 

“Por envolver ocupações específicas, é até natural que 
e a maioria dos 

“É diferente do trabalhador temporário, contratado por 
são prorrogáveis por mais 90” 

E. “A reforma quis formalizar o trabalho 
jornada contínua” (Pronome relativo).

 
7.Analise sintaticamente o fragmento “

trabalhista entrou em vigor, as grandes varejistas foram 
as primeiras a celebrar o trabalho intermitente” e 
assinale a resposta INCORRETA:

 
A. O sujeito da oração principal é “a reforma trabalhista”. 
B. O sujeito da oração principal é “as grand
C. A vírgula foi usada para separar a oração subordinada 

anteposta à oração principal.  
D. As palavras “as” e “grandes” são adjuntos adnominais 

de “varejistas”.  
E. “Quando a reforma trabalhista entrou em vigor” é

oração subordinada.  
 

8. A concordância nominal está DE ACORDO com as 
normas gramaticais em:

 
A. Envio-lhe em anexos os pedidos de hoje.
B. É necessária disposição para estudar.
C. É proibido a saída de candidatos durante as provas.
D. Ela virá mesmo pedir desculpas.
E. Muito obrigada! – Disse

 
9.A colocação pronominal está em DESACORDO com as 

normas gramaticais em:
 
A. Meu filho, isso não se faz com ninguém!
B. Amanhã contarei-lhe toda a verdade.
C. Nossa Senhora te ilumine nestas provas.
D. Ninguém nos tirará do caminho do bem.
E. Nada nos fará desistir dos nossos sonhos.
 
10.  A regência verbal está DE ACORDO com as normas 

gramaticais em: 
 
A. O ônibus demorou e cheguei a casa de praia somente à 

noite. 
B. Já perdoamos o agressor.
C. Prefiro comer massas a carne vermelha.
D. O escritor esqueceu do guarda
E. Nunca obedecemos normas da empresa.

 
CONHECIMENTOS GERAIS

11. O município de Patos está incluído na área geográfica 
de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo 
Ministério da Integração Nacional em 2005.
delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, 
o índice de aridez e o risco de seca.

Considerando o aspecto Geográfico 
destaca-se as Elevações Rochosas, 

A. Serra do Pedro. 
B. Serra do Mocambo. 
C. Serrote do Tigre. 

“A reforma quis formalizar o trabalho que não tem 
jornada contínua” (Pronome relativo). 

o fragmento “Quando a reforma 
trabalhista entrou em vigor, as grandes varejistas foram 
as primeiras a celebrar o trabalho intermitente” e 

resposta INCORRETA: 

O sujeito da oração principal é “a reforma trabalhista”.  
O sujeito da oração principal é “as grandes varejistas”.  
A vírgula foi usada para separar a oração subordinada 
anteposta à oração principal.   
As palavras “as” e “grandes” são adjuntos adnominais 

“Quando a reforma trabalhista entrou em vigor” é a 

ordância nominal está DE ACORDO com as 
normas gramaticais em: 

lhe em anexos os pedidos de hoje. 
É necessária disposição para estudar. 
É proibido a saída de candidatos durante as provas. 
Ela virá mesmo pedir desculpas. 

isse-me elas. 

A colocação pronominal está em DESACORDO com as 
normas gramaticais em: 

Meu filho, isso não se faz com ninguém! 
lhe toda a verdade. 

Nossa Senhora te ilumine nestas provas. 
Ninguém nos tirará do caminho do bem. 

ir dos nossos sonhos. 

A regência verbal está DE ACORDO com as normas 

O ônibus demorou e cheguei a casa de praia somente à 

Já perdoamos o agressor. 
Prefiro comer massas a carne vermelha. 

guarda-chuva em casa. 
normas da empresa. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

O município de Patos está incluído na área geográfica 
de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo 
Ministério da Integração Nacional em 2005. Essa 

tem como critérios o índice pluviométrico, 
o índice de aridez e o risco de seca. 

Considerando o aspecto Geográfico da cidade de Patos, 
se as Elevações Rochosas, EXCETO: 
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D. Serrote do Espinho Branco. 
E. Serrote de Pedro Agostinho. 

12. Patos é um município brasileiro do estado
localizado na mesorregião do Sertão Paraibano
Distante 307 km de João Pessoa, sua sede localiza
centro do estado com vetores viários interligando a 
cidade com toda a Paraíba e viabilizando o acesso aos 
Estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco
Patos é a terceira cidade polo do estado da Paraíba, 
considerando sua importância socioeconômica e a sua 
população que, conforme estimativas do IBGE de 2018, 
era de 106 984habitantes. A cidade é sede da 6ª Região 
Geoadministrativa do Estado da Paraíba
21 outros municípios e Patos, sendo eles:

A. Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Cacimbas, 
Catingueira, Desterro, Emas, Junco do Seridó, Mãe 
D’Água, Condado, Matureia, Passagem, Patos, 
Quixaba, Salgadinho, Santa Luzia, Santa Terezinha, 
São José de Espinharas, São José do Bonfim, São José 
do Sabugi, São Mamede, Livramento, Várzea.

B. Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Cacimbas, 
Catingueira, Desterro, Emas, Junco do Seridó, Mãe 
D’Água, Malta, São Bentinho, Passagem, Patos, 
Cajazeirinhas, Salgadinho, Santa Luzia, Santa 
Terezinha, São José de Espinharas, São José do 
Bonfim, São José do Sabugi, São Mamede, Teixeira, 
Várzea. 

C. Areia de Baraúnas, Condado, Cacimbas, Catingueira, 
Desterro, Emas, Junco do Seridó, Mãe D’Água, Malta, 
Matureia, Passagem, Patos, Quixaba, Salgadinho, Santa 
Luzia, Santa Terezinha, São José de Espinharas, São 
José do Bonfim, São José do Sabugi, São Mamede, 
Teixeira, Livramento. 

D. Assunção, Cacimba de Areia, Cacimbas, Catingueira, 
Desterro, Emas, Junco do Seridó, Mãe D’Água, Malta, 
Matureia, Passagem, Patos, Quixaba, Salgadinho, Santa 
Luzia, Santa Terezinha, São José de Espinharas, 
Taperoá, São José do Sabugi, São Mamede, Teixeira, 
Várzea. 

E. Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Cacimbas, 
Catingueira, Desterro, Emas, Junco do Seridó, Mãe 
D’Água, Malta, Matureia, Passagem, Patos, Quixaba, 
Salgadinho, Santa Luzia, Santa Terezinha, São José de 
Espinharas, São José do Bonfim, São José do Sabugi, 
São Mamede, Teixeira, Várzea. 

 
13.Em entrevista coletiva, o Ministro de Comunicaçã

Jorge Rodríguez, disse que os órgãos de segurança 
detiveram Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, Angela 
Lisbeth Expósito Carrillo e o coronel aposentado 
Ramón Santiago Velasco García. As prisões 
aconteceram durante a última madrugada. Desde o 
atentado contra o presidente, 28 pessoas foram presas, 
conforme informou o ministro de Com
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estado da Paraíba, 
Sertão Paraibano. 

, sua sede localiza-se no 
om vetores viários interligando a 

com toda a Paraíba e viabilizando o acesso aos 
Pernambuco e Ceará. 

Patos é a terceira cidade polo do estado da Paraíba, 
considerando sua importância socioeconômica e a sua 

as do IBGE de 2018, 
habitantes. A cidade é sede da 6ª Região 

Paraíba, composta por 
, sendo eles:  

as, Cacimba de Areia, Cacimbas, 
Catingueira, Desterro, Emas, Junco do Seridó, Mãe 
D’Água, Condado, Matureia, Passagem, Patos, 
Quixaba, Salgadinho, Santa Luzia, Santa Terezinha, 
São José de Espinharas, São José do Bonfim, São José 

ramento, Várzea. 
Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Cacimbas, 
Catingueira, Desterro, Emas, Junco do Seridó, Mãe 
D’Água, Malta, São Bentinho, Passagem, Patos, 
Cajazeirinhas, Salgadinho, Santa Luzia, Santa 
Terezinha, São José de Espinharas, São José do 

Sabugi, São Mamede, Teixeira, 

Areia de Baraúnas, Condado, Cacimbas, Catingueira, 
Desterro, Emas, Junco do Seridó, Mãe D’Água, Malta, 

, Passagem, Patos, Quixaba, Salgadinho, Santa 
Luzia, Santa Terezinha, São José de Espinharas, São 
José do Bonfim, São José do Sabugi, São Mamede, 

Assunção, Cacimba de Areia, Cacimbas, Catingueira, 
D’Água, Malta, 

Matureia, Passagem, Patos, Quixaba, Salgadinho, Santa 
Luzia, Santa Terezinha, São José de Espinharas, 
Taperoá, São José do Sabugi, São Mamede, Teixeira, 

Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Cacimbas, 
o do Seridó, Mãe 

D’Água, Malta, Matureia, Passagem, Patos, Quixaba, 
Salgadinho, Santa Luzia, Santa Terezinha, São José de 
Espinharas, São José do Bonfim, São José do Sabugi, 

inistro de Comunicação, 
Jorge Rodríguez, disse que os órgãos de segurança 
detiveram Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, Angela 
Lisbeth Expósito Carrillo e o coronel aposentado 
Ramón Santiago Velasco García. As prisões 
aconteceram durante a última madrugada. Desde o 

a o presidente, 28 pessoas foram presas, 
omunicação hoje, 

entre eles está o deputado opositor Juan Requesens
(https://g1.globo.com, 23/09/2018)

 
A notícia faz referência ao atentado ocorr
presidente 
 

A. da Colômbia. 
B. do Chile. 
C. da Argentina. 
D. da Venezuela. 
E. da Bolívia. 

 
14.A nova Base Nacional Comum

os ensinos infantil e fundamental foi aprovada nesta 
sexta-feira (15) em votação no Conselho Nacional de 
Educação (CNE). Foram 20 votos a favor e três votos 
contrários, de acordo com Eduardo Deschamps, 
presidente do CNE (https://g1.globo.com, 15/12/

 
Sobre a BNCC aprovada, assinale a opção CORRETA.
 

A. As orientações sobre identidade de gênero não devem 
ser discutidas por comissão do Conselho Nacional de 
Educação – CNE.  

B. A BNCC dá diretrizes para orientar a elaboração dos 
currículos das redes municipais, estaduais e federal de 
ensino, tanto nas escolas públicas quanto particulares. 

C. A produção de novo material didático será dispensada
D. A implementação da BNCC deve estar c

início do ano letivo de 2022. 
E. A alfabetização deve ser concluída até o terceiro ano do 

Ensino Fundamental.  
 

15.A histórica reunião teve início às 22 horas de Brasília (9 
horas da manhã em Singapura), com um aperto de mão 
entre os líderes em frente às bandeiras de ambos os 
países. Por volta das 2h30 de Brasília, eles assinaram 
um acordo em que são tratadas questões sensíveis há 
anos entre as duas nações
12/06/2018). 

 
O encontro histórico reuniu um presidente em 
exercício e um líder, respectivamente
 

A. dos Estados Unidos e da Coreia do Norte.
B. dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.
C. da Coreia do Sul e dos Estados Unidos.
D. dos Estados Unidos e do Japão.
E. da Rússia e dos Estados

 
16.O Prêmio Nobel são um conjunto de prêmios 

internacionais anualmente concedidos em 
reconhecimento aos maiores avanços nas áreas de 
literatura, medicina, física, química, paz e economia. 
Sua entrega é feita anualmente, sendo que as 
nomeações ocorrem no mês de março e os premiados 
têm seus nomes revelados a par
outubro(http://www.ciencia

 

eputado opositor Juan Requesens 
, 23/09/2018). 

A notícia faz referência ao atentado ocorrido contra o 

Comum Curricular (BNCC) para 
os ensinos infantil e fundamental foi aprovada nesta 

feira (15) em votação no Conselho Nacional de 
Educação (CNE). Foram 20 votos a favor e três votos 
contrários, de acordo com Eduardo Deschamps, 

https://g1.globo.com, 15/12/2018). 

a BNCC aprovada, assinale a opção CORRETA. 

rientações sobre identidade de gênero não devem 
ser discutidas por comissão do Conselho Nacional de 

A BNCC dá diretrizes para orientar a elaboração dos 
currículos das redes municipais, estaduais e federal de 
ensino, tanto nas escolas públicas quanto particulares.  

aterial didático será dispensada.  
mplementação da BNCC deve estar completa até 

início do ano letivo de 2022.  
lfabetização deve ser concluída até o terceiro ano do 

A histórica reunião teve início às 22 horas de Brasília (9 
horas da manhã em Singapura), com um aperto de mão 

frente às bandeiras de ambos os 
países. Por volta das 2h30 de Brasília, eles assinaram 
um acordo em que são tratadas questões sensíveis há 
anos entre as duas nações (https://veja.abril.com.br, 

encontro histórico reuniu um presidente em 
exercício e um líder, respectivamente, 

os Estados Unidos e da Coreia do Norte. 
os Estados Unidos e da Coreia do Sul. 
a Coreia do Sul e dos Estados Unidos. 
os Estados Unidos e do Japão. 
a Rússia e dos Estados Unidos. 

Nobel são um conjunto de prêmios 
internacionais anualmente concedidos em 
reconhecimento aos maiores avanços nas áreas de 
literatura, medicina, física, química, paz e economia. 
Sua entrega é feita anualmente, sendo que as 

rrem no mês de março e os premiados 
m seus nomes revelados a partir da última semana de 

cianamedida.com.br,16/out/2017). 
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Em 2017, os pesquisadores Jeffrey C. Hall, Michael 
Rosbash e Michael W. Young foram os ganhadores do 
Prêmio Nobel de 

 
A. Química. 
B. Física. 
C. Medicina. 
D. Literatura. 
E. Economia. 
 
17. Os eleitores que estão em dia com a Justiça Eleitoral e 

desejam atendimento apenas para impressão da segunda 
via do título podem ficar despreocupados, pois o
Título substitui o documento na hora de votar 
(http://www.tse.jus.br, 09/05/2018). 
 
Sobre o aplicativo e-Titulo, estão corretas as opções, 
EXCETO:  

 
A. O aplicativo apresenta informações como dados da zona 

eleitoral do usuário e a situação cadastral do eleitor em 
tempo real. Após baixá-lo, basta que o eleitor insira 
seus dados pessoais. 

B. O eleitor com a versão do e-Título 
desobrigado a levar outro documento oficial com foto 
para se identificar ao mesário durante a votação.

C. O aplicativo também permite ao eleitor emitir a certidão 
de quitação eleitoral, além da certidão de crim
eleitorais.  

D. Se o eleitor já tiver feito o recadastramento biométrico 
junto à Justiça Eleitoral, a versão do
acompanhada da foto do eleitor. 

E. Caso o eleitor ainda não tenha feito o recadastramento 
biométrico, a versão do e-Título será baixa
foto.  
 

18. De acordo com dados do ACNUR (Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Refugiados), desde 2013, 
quando a crise humanitária na Venezuela se agravou, 
quase 1,5 milhões de pessoas deixaram o país. Esse 
contingente só é menor do que o de sírios, afegãos e 
sudaneses do sul. Os dados revelam a dimensão da 
maior crise humanitária em curso desde a 2
Mundial: 8,5 milhões de pessoas foram forçadas a se 
deslocarem de seus lares – inclusive dentro de seu 
próprio país, nos dados referentes a 2017.

 
Assinale a alternativa que indica o País que mais gerou 
refugiados em 2017: 

A. Afeganistão. 
B. Síria. 
C. Somália. 
D. Mianamar. 
E. Sudão do Sul. 

19. Segundo a Lei da Acessibilidade, a construção, 
ampliação ou reforma de edifícios públic
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Em 2017, os pesquisadores Jeffrey C. Hall, Michael 
e Michael W. Young foram os ganhadores do 

Os eleitores que estão em dia com a Justiça Eleitoral e 
desejam atendimento apenas para impressão da segunda 

cupados, pois o e-

substitui o documento na hora de votar 

, estão corretas as opções, 

O aplicativo apresenta informações como dados da zona 
eleitoral do usuário e a situação cadastral do eleitor em 

lo, basta que o eleitor insira 

 sem foto está 
desobrigado a levar outro documento oficial com foto 
para se identificar ao mesário durante a votação. 
O aplicativo também permite ao eleitor emitir a certidão 
de quitação eleitoral, além da certidão de crimes 

Se o eleitor já tiver feito o recadastramento biométrico 
junto à Justiça Eleitoral, a versão do e-Título virá 

Caso o eleitor ainda não tenha feito o recadastramento 
será baixada sem a 

(Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Refugiados), desde 2013, 
quando a crise humanitária na Venezuela se agravou, 

deixaram o país. Esse 
contingente só é menor do que o de sírios, afegãos e 
sudaneses do sul. Os dados revelam a dimensão da 
maior crise humanitária em curso desde a 2ª Guerra 
Mundial: 8,5 milhões de pessoas foram forçadas a se 

clusive dentro de seu 
próprio país, nos dados referentes a 2017. 

Assinale a alternativa que indica o País que mais gerou 

Segundo a Lei da Acessibilidade, a construção, 
licos ou privados 

destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de 
modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzi

Analise os itens abaixo sobre os
acessibilidade. 

I. Nas áreas externas ou internas da edificação, 
destinadas à garagem e a estacionamento de uso 
público, deverão ser reservadas vagas próximas 
dos acessos de circulação de pedestres, 
devidamente sinalizadas, para veículos que 
transportem pessoas portadoras de deficiência com 
dificuldade de locomoção permanente.

II. Pelo menos um dos acessos ao interior da 
edificação deverá estar livre de barreiras 
arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou 
dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

III. Pelo menos um dos itinerários que comuniquem 
horizontal e verticalmente todas as dependências e 
serviços do edifício, entre si e com o exterior, 
deverá cumprir os requisi
que trata esta Lei. 

IV. Os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um 
banheiro acessível, distribuindo
equipamentos e acessórios de maneira que possam 
ser utilizados por pessoa portadora de deficiência 
ou com mobilidade reduzi

      Estão CORRETOS os itens

A. II e IV, apenas. 
B. I, III e IV, apenas. 
C. II, III e IV, apenas. 
D. I, II e III, apenas. 
E. I, II, III e IV. 

 
20. Todos os dias elevadas estatísticas de violência contra 

mulheres mostram que 
submetido a alguma forma de violência, tais como 
assédios, estupros, tortura, violência psicológica ou 
física, agressões domésticas, perseguições e
expressão mais grave, o
um destaque no cenário mundial, onde o Brasil está 
como o 5º país com a maior taxa de homicídio de 
mulheres. A partir de 2015, o Brasil alterou o Código 
Penal Brasileiro e incluiu a Lei 13.104/15, que tipifica o 
feminicídio como homicídio, reconhecendo o 
assassinato de uma mulher em função do gênero. 

www1.fol
 

Segundo o 12º Fórum Brasileiro de Segurança Públ
entre os Estados Brasileiro
mulher, a Paraíba ocupa:
 

A. 12º Lugar: Paraíba – 31,9 mulheres mortas a cada 100 
mil habitantes.  

destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de 
modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Analise os itens abaixo sobre os requisitos de 

Nas áreas externas ou internas da edificação, 
garagem e a estacionamento de uso 

público, deverão ser reservadas vagas próximas 
dos acessos de circulação de pedestres, 

te sinalizadas, para veículos que 
transportem pessoas portadoras de deficiência com 
dificuldade de locomoção permanente. 
Pelo menos um dos acessos ao interior da 
edificação deverá estar livre de barreiras 
arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou 

ultem a acessibilidade de pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 
Pelo menos um dos itinerários que comuniquem 
horizontal e verticalmente todas as dependências e 
serviços do edifício, entre si e com o exterior, 
deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de 

 
Os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um 
banheiro acessível, distribuindo-se seus 
equipamentos e acessórios de maneira que possam 
ser utilizados por pessoa portadora de deficiência 
ou com mobilidade reduzida. 

OS os itens: 

Todos os dias elevadas estatísticas de violência contra 
mulheres mostram que um número grande ainda é 

a alguma forma de violência, tais como 
assédios, estupros, tortura, violência psicológica ou 
física, agressões domésticas, perseguições e, na sua 
expressão mais grave, o feminicídio. O que resulta em 
um destaque no cenário mundial, onde o Brasil está 

o 5º país com a maior taxa de homicídio de 
A partir de 2015, o Brasil alterou o Código 

Penal Brasileiro e incluiu a Lei 13.104/15, que tipifica o 
feminicídio como homicídio, reconhecendo o 
assassinato de uma mulher em função do gênero.  

www1.folha.uol.com.br/cotidiano -9/08/2018 

Segundo o 12º Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 
entre os Estados Brasileiros mais perigosas para 

ocupa: 

31,9 mulheres mortas a cada 100 
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B. 13º Lugar: Paraíba – 31,9 mulheres mortas a cada 100 
mil habitantes.  

C. 14º Lugar: Paraíba – 31,9 mulheres mortas a cada 100 
mil habitantes. 

D. 15º Lugar: Paraíba – 31,9 mulheres mortas a cada 100 
mil habitantes. 

E. 16º Lugar: Paraíba – 31,9 mulheres mortas a cada 100 
mil habitantes. 
 

INFORMÁTICA 
 

21. Hardware é a parte física de um sistema computacio
composto, por exemplo, de gabinete, monitor, teclado 
etc. 
 
A respeito dos tipos de Hardware, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
A. Mainframe. 
B. Computador Pessoal (PC). 
C. Tablet. 
D. Smartphones. 
E. Software 

 
22. “É um editor de planilhas produzido pela Microsoft 

para computadores que utilizam o sistema operacional 
Microsoft Windows, além de computadores Macintosh 
da Apple Inc. e dispositivos móveis como o Windows 
Phone,  Android ou o iOS. Seus recursos 
interface intuitiva e capacitadas ferramentas de cálculo 
e de construção de gráficos que, juntamente com 
marketing agressivo, tornaram um dos mais populares 
aplicativos de computador até hoje. É, com grande 
vantagem, o aplicativo de planilha 
eletrônica dominante, disponível para essas plataformas 
e o tem sido desde a versão 5 em 1993 e sua inclusão 
como parte do Microsoft Office”. 
 
O Conceito acima refere-se à: 
 

A. Microsoft Office Excel. 
B. Microsoft InfoPath. 
C. Microsoft Access. 
D. Microsoft PowerPoint. 
E. Microsoft Publisher.  

23. Todo computador, seja ele para uso pessoal ou 
profissional, precisa ter um sistema operacional. Is
significa dizer que, para ter alcance às ferramentas da 
máquina com mais facilidade, conseguir otimizar as 
interfaces e deixar o computador mais ágil e eficaz,
necessário instalar no PC um software
Windows, cada evolução trouxe consigo mais clareza 
nas atividades evidenciadas no design escolhido para 
cada ano. Por ser fácil, o Windows é o sistema mais 
utilizado entre pessoas e empresas. 
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1,9 mulheres mortas a cada 100 

31,9 mulheres mortas a cada 100 

31,9 mulheres mortas a cada 100 

31,9 mulheres mortas a cada 100 

Hardware é a parte física de um sistema computacional, 
gabinete, monitor, teclado 

A respeito dos tipos de Hardware, assinale a alternativa 

“É um editor de planilhas produzido pela Microsoft 
sistema operacional 

Microsoft Windows, além de computadores Macintosh 
da Apple Inc. e dispositivos móveis como o Windows 

Android ou o iOS. Seus recursos incluem uma 
interface intuitiva e capacitadas ferramentas de cálculo 
e de construção de gráficos que, juntamente com 
marketing agressivo, tornaram um dos mais populares 
aplicativos de computador até hoje. É, com grande 
vantagem, o aplicativo de planilha 

dominante, disponível para essas plataformas 
e o tem sido desde a versão 5 em 1993 e sua inclusão 

Todo computador, seja ele para uso pessoal ou 
profissional, precisa ter um sistema operacional. Isso 

s ferramentas da 
máquina com mais facilidade, conseguir otimizar as 

utador mais ágil e eficaz, é 
necessário instalar no PC um software. No caso do 
Windows, cada evolução trouxe consigo mais clareza 
nas atividades evidenciadas no design escolhido para 

o Windows é o sistema mais 

A última versão do Windows é de:
 

A. Windows 2007. 
B. Windows 2008. 
C. Windows 2009. 
D. Windows 2010 
E. Windows 2011. 

 
24. Para organizar os dados no computador, cada usuário os 

segmenta de seu modo mais lógico. O
de arquivos, fotos e vídeos
corretamente para evitar qualquer tipo de 
perda.Portanto, existem métodos que podem otimiza
organização, que são: 

 
I. Não armazenar os arquivos em um local só.

II. Armazenar arquivos em só local.
III. Segmentar as pastas criadas no PC
IV. Nomear arquivos e pastas corretamente
V. Excluir arquivos e pastas não utiliza

 
Estão CORRETOS os itens

 
A. I, II e III, apenas. 
B. II, III e IV, apenas. 
C. I, III, IV e V, apenas. 
D. I, IV e V, apenas. 
E. I, II, III, IV e V. 
 
25. A internet é o conjunto de

espalhados por todas as regiões do planeta, 
conseguem trocar dados
um protocolo comum. 
pela internet é capaz de unir vários usuários 
particulares, entidades de pesquisa
institutos militares, bibliotecas e empresas de todos os 
tipos em um mesmo acesso.

 
A respeito dos recursos de internet
comunicação em redes de computadores
e relacione a SEGUNDA COLUNA de acordo com a 
PRIMEIRA COLUNA. 

 
(  1  )Navegadores. 
(  2  )Sistema Operacional.
(  3  )Upload. 
(  4  )Firewall. 
(  5  )Correio eletrônico.
(  6  ) Download. 

 
(   ) Significa transferir (baixar) um ou mais arquivos de 

um servidor remoto para um computador local. É um 
procedimento muito comum e necessário quando o 
objetivo é obter dados disponibilizados na internet. 
Os arquivos podem ser textos, imagens, ví
programas etc., podendo ser gratuitos ou não.

( )É a ação inversa ao download. Ao fazer o 
procedimento, o usu

A última versão do Windows é de: 

Para organizar os dados no computador, cada usuário os 
segmenta de seu modo mais lógico. O armazenamento 
de arquivos, fotos e vídeos necessita ser organizado 

a evitar qualquer tipo de 
ortanto, existem métodos que podem otimizar a 

Não armazenar os arquivos em um local só. 
Armazenar arquivos em só local. 
Segmentar as pastas criadas no PC. 
Nomear arquivos e pastas corretamente. 
Excluir arquivos e pastas não utilizados. 

Estão CORRETOS os itens: 

é o conjunto de redes de computadores que, 
espalhados por todas as regiões do planeta, 

trocar dados e mensagens utilizando 
comum. Esse protocolo compartilhado 

pela internet é capaz de unir vários usuários 
de pesquisa, órgãos culturais, 

ares, bibliotecas e empresas de todos os 
tipos em um mesmo acesso. 

A respeito dos recursos de internet, no âmbito da 
redes de computadores, julgue ao itens 

e relacione a SEGUNDA COLUNA de acordo com a 
 

)Sistema Operacional. 

Correio eletrônico. 

) Significa transferir (baixar) um ou mais arquivos de 
um servidor remoto para um computador local. É um 
procedimento muito comum e necessário quando o 
objetivo é obter dados disponibilizados na internet. 
Os arquivos podem ser textos, imagens, vídeos, 

, podendo ser gratuitos ou não. 
nversa ao download. Ao fazer o 

usuário envia arquivos de texto, 
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vídeo ou imagens do seu computador para um 
servidor remoto. 

(   )Simplesmente e-mail (abreviatura de eletronic mail), 
é uma ferramenta que permite compor, enviar e 
receber mensagens, textos, figuras e outros arquivos 
através da Internet. É um modo assíncrono de 
comunicação, ou seja, independe da presença 
simultânea do remetente e do destinatário da 
mensagem, sendo muito prático quando a 
comunicação precisa ser feita entre pe
estejam muito distantes, em diferentes fusos 
horários. 

(   ) Pode ser definido como uma barreira de proteção, 
que controla o tráfego de dados entre seu 
computador e a Internet (ou entre a rede onde seu 
computador está instalado e a Internet). Seu
é permitir somente a transmissão e a recepção de 
dados autorizados. 

(  )É uma coleção de programas que inicializam o 
hardware do computador. Fornece rotinas básicas 
para controle de dispositivos. Fornece gerência, 
escalonamento e interação de tarefas. 

(   )Firefox, Internet Explorer, Google Chrome , Safari e 
Opera são alguns dos navegadores mais utilizados 
atualmente. … Também conhecidos como web 
browsers ou, simplesmente, browsers, os 
navegadores são uma espécie de ponte entre o 
usuário e o conteúdo virtual da Internet.

 
A sequência CORRETA que completa a segunda 
coluna é: 

 
A. 5,4,1,2,3,6. 
B. 6,3,2,1,4,5. 
C. 6,3,5,4,2,1. 
D. 1,2,3,4,5,6. 
E. 3,6,1,4,5,2. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

26. Com base no Art. 5º da Lei 8.080/1990, que trata 
objetivos do Sistema Único de Saúde SUS,
itens abaixo e enumere a SEGUNDA COL
acordo com a PRIMEIRA COLUNA. 

(  1  ) Saúde do Trabalhador. 
(  2  ) Vigilância Sanitária. 
(  3  ) Vigilância Epidemiológica. 

 
(    ) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 

ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde. 

(  ) Um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individua
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vídeo ou imagens do seu computador para um 

mail (abreviatura de eletronic mail), 
é uma ferramenta que permite compor, enviar e 

mensagens, textos, figuras e outros arquivos 
através da Internet. É um modo assíncrono de 
comunicação, ou seja, independe da presença 
simultânea do remetente e do destinatário da 
mensagem, sendo muito prático quando a 
comunicação precisa ser feita entre pessoas que 
estejam muito distantes, em diferentes fusos 

) Pode ser definido como uma barreira de proteção, 
que controla o tráfego de dados entre seu 
computador e a Internet (ou entre a rede onde seu 
computador está instalado e a Internet). Seu objetivo 
é permitir somente a transmissão e a recepção de 

)É uma coleção de programas que inicializam o 
hardware do computador. Fornece rotinas básicas 
para controle de dispositivos. Fornece gerência, 

 
(   )Firefox, Internet Explorer, Google Chrome , Safari e 

Opera são alguns dos navegadores mais utilizados 
atualmente. … Também conhecidos como web 
browsers ou, simplesmente, browsers, os 
navegadores são uma espécie de ponte entre o 

údo virtual da Internet. 

ORRETA que completa a segunda 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Com base no Art. 5º da Lei 8.080/1990, que trata dos 
Saúde SUS, analise os 

itens abaixo e enumere a SEGUNDA COLUNA de 

(    ) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde.  

(  ) Um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 

ual ou coletiva, 

com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. 

(    ) Um conjunto de atividades que se destina, através 
das ações de vigilância epidemiológica e vigilância 
sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos 
aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho. 

 
A sequência CORRETA que completa a segunda 
coluna é: 

 
A. 2,1,3. 
B. 1,2,3. 
C. 3,1,2. 
D. 2,3,1. 
E. 3,2,1. 

27. De acordo com o Art. 18, da Lei 8.080/1990, à direção 
municipal do Sistema de Saúde compete, entre outros.

Assinale a alternativa INCORRETA:

A. Acompanhar, controlar e avaliar as
do Sistema Único de Saúde (SUS).

B. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 
serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos 
de saúde. 

C. Participar do planejamento, programação e organização 
da rede regionalizada e 
de Saúde (SUS), em articulação com sua direção 
estadual. 

D. Participar da execução, controle e avaliação das ações 
referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

E. Executar serviços de: vigilância epidemiológica; 
vigilância sanitária; de alimentação e nutrição; de 
saneamento básico; saúde do trabalhador.

28. “É a assistência sanitária essencial baseada 
em métodos e tecnologias práticas, cientific
fundados e socialmente aceitáveis, postos ao alcance de 
todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante 
a sua plena participação e a um custo que a comunidade 
e o país possam suportar, em todas e cada etapa do 
seu desenvolvimento, com um espírito
autorresponsabilidade e autodeterminação” 
Alma-Ata – Organização Pan

O conceito refere-se à: 

A. Assistência Odontológica.
B. Atenção Primária em Saúde.
C. Serviços Médicos de Emergência.
D. Serviços Preventivos de Saúde.
E. Instâncias para Tratamento de Saúde.

com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou 

(    ) Um conjunto de atividades que se destina, através 
ões de vigilância epidemiológica e vigilância 

sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos 
aos riscos e agravos advindos das condições de 

cia CORRETA que completa a segunda 

De acordo com o Art. 18, da Lei 8.080/1990, à direção 
municipal do Sistema de Saúde compete, entre outros. 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 
serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos 

Participar do planejamento, programação e organização 
da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único 
de Saúde (SUS), em articulação com sua direção 

Participar da execução, controle e avaliação das ações 
referentes às condições e aos ambientes de trabalho. 
Executar serviços de: vigilância epidemiológica; 

sanitária; de alimentação e nutrição; de 
saneamento básico; saúde do trabalhador. 

sanitária essencial baseada 
e tecnologias práticas, cientificamente 

fundados e socialmente aceitáveis, postos ao alcance de 
todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante 
a sua plena participação e a um custo que a comunidade 
e o país possam suportar, em todas e cada etapa do 

, com um espírito de 
abilidade e autodeterminação” (Declaração de 

Organização Pan-Americana da Saúde, 2003).  

 

Assistência Odontológica. 
Atenção Primária em Saúde. 
Serviços Médicos de Emergência. 
Serviços Preventivos de Saúde. 
Instâncias para Tratamento de Saúde. 
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29. A Política Nacional de Humanização 
partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se 
traduzem em determinados arranjos de trabalho. A 
respeito das diretrizes que norteiam o trabalho da PNH, 
analise os itens abaixo: 

 
I. Acolhimento. 

II. Ambiência. 
III. Clínica ampliada e compartilhada. 
IV. Valorização do trabalhador. 
V. Defesa dos direitos dos usuários. 

VI. Gestão Participativa e Cogestão. 
 

Estão CORRETOS os itens: 
 

A. I, II, III e IV, apenas. 
B. III, IV, V e VI, apenas. 
C. II, III, IV, V e VI, apenas. 
D. I, III, IV, V e VI, apenas. 
E. I, II, III, IV, V e VI. 

 
30. No contexto das atribuições das equipes do Programa 

Saúde da Família, as atividades deverão ser 
desenvolvidas de forma dinâmica, com avaliação 
permanente através do acompanhamento dos 
indicadores de saúde de cada área de atuação. Assim, a
equipes de Saúde da Família devem estar preparadas 
para, EXCETO: 

 
A. Conhecer a realidade das famílias pelas quais são 

responsáveis, com ênfase nas suas características 
sociais, demográficas e epidemiológicas.

B. Identificar os problemas de saúde prevalentes e
situações de risco aos quais a população está exposta e 
elaborar, com a participação da comunidade, um plano 
local para o enfrentamento dos determinantes do 
processo saúde/doença. 

C. Prestar assistência parcial, respondendo de forma 
pontual à demanda organizada ou espontânea, com 
ênfase nas ações de promoção à saúde e à assistência 
social.  

D. Resolver, através da adequada utilização do sistema de 
referência e contra referência, os principais problemas 
detectados. 

E. Desenvolver processos educativos para a saúde, 
voltados à melhoria do autocuidado dos indivíduos e 
promover ações intersetoriais para o enfrentamento dos 
problemas identificados. 

 
31. O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988 e 

regulamentado pela lei nº 8.080/90. Essa lei define o 
SUS como: 

 
Sobre o SUS, analise as afirmativas abaix
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Humanização – PNH atua a 
partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se 
traduzem em determinados arranjos de trabalho. A 
respeito das diretrizes que norteiam o trabalho da PNH, 

No contexto das atribuições das equipes do Programa 
Saúde da Família, as atividades deverão ser 
desenvolvidas de forma dinâmica, com avaliação 
permanente através do acompanhamento dos 
indicadores de saúde de cada área de atuação. Assim, as 
equipes de Saúde da Família devem estar preparadas 

Conhecer a realidade das famílias pelas quais são 
responsáveis, com ênfase nas suas características 
sociais, demográficas e epidemiológicas. 
Identificar os problemas de saúde prevalentes e 
situações de risco aos quais a população está exposta e 
elaborar, com a participação da comunidade, um plano 
local para o enfrentamento dos determinantes do 

Prestar assistência parcial, respondendo de forma 
ada ou espontânea, com 

ênfase nas ações de promoção à saúde e à assistência 

Resolver, através da adequada utilização do sistema de 
referência e contra referência, os principais problemas 

Desenvolver processos educativos para a saúde, 
oltados à melhoria do autocuidado dos indivíduos e 

promover ações intersetoriais para o enfrentamento dos 

Constituição Federal de 1988 e 
lei nº 8.080/90. Essa lei define o 

aixo: 

I. Controle e fiscalização de
substâncias relativas à saúde.

II. Fazer ações de vigilância sanitária, controle de 
epidemias e de cuidados com a

III. Participação na produção de 
e outros produtos ligados à saúde;

IV. Organização da formação de recursos humanos na 
área de saúde, como médicos, enfermeiros e outros 
profissionais. 

V. Participação na elaboração de políticas e planos 
de execução de ações de saneamento bá

VI. Fazer a fiscalização e a inspeção de
controle nutricional. 
 

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas 
apresentam as principais funções do Sistema Único de 
Saúde (SUS) 

 
A. I, III, IV, VI apenas. 
B. I, II, IV, V apenas. 
C. III, IV, VI apenas. 
D. I, II, III,V apenas. 
E. I, II, III, IV, V, VI. 
 
32. Com base no Código de Ética Médica, analise os itens a 

respeito dos princípios fundamentais da Medicina, entre 
outros:  

 
I. A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do 

ser humano e da coletividade e se
discriminação de nenhuma natureza. 

II. O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser 
humano, em benefício da qual deverá agir com o 
máximo de zelo e o melhor de sua capacidade 
profissional.  

III. Para exercer a Medicina com honra e dignidade,
médico necessita ter boas condições de trabalho e 
ser remunerado de forma justa. 

IV. Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito 
desempenho ético da Medicina, bem como pelo 
prestígio e bom conceito da profissão. 

V. O médico guardará absoluto respeito pelo
humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais 
utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento 
físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou 
para permitir e acobertar tentativa contra sua 
dignidade e integridade. 

VI. O médico exercerá sua prof
não sendo obrigado a prestar serviços que 
contrariem os ditames de sua consciência ou a quem 
não deseje, excetuadas as situações de ausência de 
outro médico, em caso de urgência ou emergência, 
ou quando sua recusa possa trazer danos à 
paciente.  

VII. O médico não pode, em nenhuma circunstância ou 
sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade 
profissional, nem permitir quaisquer restrições ou 

e fiscalização de procedimentos, produtos e 
relativas à saúde. 

Fazer ações de vigilância sanitária, controle de 
e de cuidados com a saúde do trabalhador. 

produção de remédios, equipamentos 
e outros produtos ligados à saúde; 

da formação de recursos humanos na 
área de saúde, como médicos, enfermeiros e outros 

Participação na elaboração de políticas e planos 
ações de saneamento básico. 

e a inspeção de alimentos e o 

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas 
apresentam as principais funções do Sistema Único de 

Código de Ética Médica, analise os itens a 
respeito dos princípios fundamentais da Medicina, entre 

A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do 
ser humano e da coletividade e será exercida sem 
discriminação de nenhuma natureza.  
O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser 
humano, em benefício da qual deverá agir com o 
máximo de zelo e o melhor de sua capacidade 

Para exercer a Medicina com honra e dignidade, o 
médico necessita ter boas condições de trabalho e 
ser remunerado de forma justa.  
Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito 
desempenho ético da Medicina, bem como pelo 
prestígio e bom conceito da profissão.  
O médico guardará absoluto respeito pelo ser 
humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais 
utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento 
físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou 
para permitir e acobertar tentativa contra sua 
dignidade e integridade.  
O médico exercerá sua profissão com autonomia, 
não sendo obrigado a prestar serviços que 
contrariem os ditames de sua consciência ou a quem 
não deseje, excetuadas as situações de ausência de 
outro médico, em caso de urgência ou emergência, 
ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do 

O médico não pode, em nenhuma circunstância ou 
sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade 
profissional, nem permitir quaisquer restrições ou 
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imposições que possam prejudicar a eficiência e a 
correção de seu trabalho.  

VIII. A atuação médica em hospital ou de instituição, 
pública ou privada, está condicionada ao 
regime/estatuto de funcionamento institucional local, 
para escolha dos meios cientificamente s a serem 
praticados para o estabelecimento do diagnóstico e 
da execução do tratamento. 
 
Estão CORRETOS os itens: 
 

A. II, III, IV, VII, VIII apenas. 
B. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. 
C. II, III, IV e VI apenas. 
D. I, II, III, IV, V, VI, VII apenas. 
E. I, II, III, IV, V, VI, VIII apenas. 

 
33. A Resolução CFM nº 1.931/2009, que trata do Código 

de Ética Médica contém normas que devem ser 
seguidas pelos médicos no exercício da profissão, 
independentemente da função ou cargo que ocupem.

 
Sobre a Relação com pacientes e familiares, é vedado 
ao Médico: 

 
I. Respeitar o direito do paciente de decidir livremente 

sobre a execução de práticas diagnósticas ou 
terapêuticas, salvo em caso de iminente perigo de 
vida.  

II. Deixar de utilizar todos os meios disponíveis de 
diagnóstico e tratamento a seu alcance em favor do 
paciente.  

III. Deixar de atender paciente que procure seus cuidados 
profissionais em caso de urgência, quando não haja 
outro médico ou serviço médico em condições de 
fazê-lo. Art.  

IV. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o 
prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento, salvo 
quando a comunicação direta ao mesmo possa 
provocar-lhe dano, devendo, nesse caso, a 
comunicação ser feita ao seu responsável legal. 

V. Exagerar a gravidade do diagnóstico ou prognóstico, 
ou complicar a terapêutica, ou exceder
de visitas, consultas ou quaisquer outros 
procedimentos médicos.  
 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. I, II, III, IV apenas. 
B. II, III, IV, V apenas. 
C. I, IV, V apenas. 
D. I, III apenas. 
E. I, V apenas. 

 
34. Com base na atuação do Sistema Único de Saúde, 

analise os itens abaixo: 
 

I. De vigilância sanitária, vigilância epide
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imposições que possam prejudicar a eficiência e a 

ca em hospital ou de instituição, 
pública ou privada, está condicionada ao 
regime/estatuto de funcionamento institucional local, 
para escolha dos meios cientificamente s a serem 
praticados para o estabelecimento do diagnóstico e 

A Resolução CFM nº 1.931/2009, que trata do Código 
contém normas que devem ser 

seguidas pelos médicos no exercício da profissão, 
independentemente da função ou cargo que ocupem. 

Sobre a Relação com pacientes e familiares, é vedado 

Respeitar o direito do paciente de decidir livremente 
sobre a execução de práticas diagnósticas ou 
terapêuticas, salvo em caso de iminente perigo de 

Deixar de utilizar todos os meios disponíveis de 
diagnóstico e tratamento a seu alcance em favor do 

Deixar de atender paciente que procure seus cuidados 
profissionais em caso de urgência, quando não haja 
outro médico ou serviço médico em condições de 

Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o 
vos do tratamento, salvo 

quando a comunicação direta ao mesmo possa 
lhe dano, devendo, nesse caso, a 

comunicação ser feita ao seu responsável legal.  
Exagerar a gravidade do diagnóstico ou prognóstico, 
ou complicar a terapêutica, ou exceder-se no número 
de visitas, consultas ou quaisquer outros 

Com base na atuação do Sistema Único de Saúde, 

idemiológica. 

II. De saúde do trabalhador.
III. De assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica. 
IV. De assistência terapêutica integral sem o atendimento 

farmacêutico 
V. Exclusivamente vigilância 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Apenas I,  II e V estão corretas.
B. Apenas I,  II e III estão corretas.
C. Apenas I, III, IV e V estão corretas.
D. Apenas I, II e IV estão corretas.
E. Apenas II, IV e V estão corretas.
 

35. Helicobacter pylori, é uma bactéria
estômago ou intestino, onde
protetora e estimula a inflamação.
 
Sobre a Helicobacter pylor

 
I. Esta bactéria normalmente é

exame de endoscopia, através de uma
através do teste da urease, que são os métodos mais 
comuns para a detecção da bactéria. 

II. O esquema de remédios mais comumente feitos para 
curar a H. pylori são a associação de um protetor de 
estômago, que pode ser Omeprazol 20mg, 
Ianzoprazol 30mg, Pantoprazol 40mg ou Rabeprazol 
20mg, com antibióticos, geralmente,
500 mg, Amoxicilina 1000 mg ou Metronidazol 
500mg, que podem ser usados separadamente ou 
associados em um comprimido, como o Pyloripac, 
sendo também muito importante ado
que ajude a aliviar os sintomas da gastrite, devendo
se apostar em vegetais, carne branca, e evitar 
excesso de molhos, condimentos e alimentos 
industrializados.  

III. A infecção pela bactéria
existem indícios de que se pod
saliva ou do contato oral com água e alimentos que 
tiveram contato com fezes contaminadas.

IV. O diagnóstico da presença de
geralmente, com uma
estômago ou duodeno.

 
Estão CORRETAS: 

 
A. I e II apenas. 
B. III e IV apenas. 
C. I e III apenas. 
D. II e IV apenas. 
E. I, II, III e IV. 
 
36. Doença inflamatória séria do trato gastrointestinal. Ela 

afeta predominantemente a parte inferior do intestino 
delgado (íleo) e intestino grosso (cólon), mas pode 
afetar qualquer parte

De saúde do trabalhador. 
De assistência terapêutica integral, inclusive 

De assistência terapêutica integral sem o atendimento 

Exclusivamente vigilância sanitária. 

Assinale a alternativa CORRETA:  

Apenas I,  II e V estão corretas. 
Apenas I,  II e III estão corretas. 
Apenas I, III, IV e V estão corretas. 
Apenas I, II e IV estão corretas. 
Apenas II, IV e V estão corretas. 

é uma bactéria que se aloja no 
estômago ou intestino, onde prejudica a barreira 
protetora e estimula a inflamação. 

Helicobacter pylori, é CORRETO afirmar que: 

Esta bactéria normalmente é identificada durante o 
exame de endoscopia, através de uma biópsia ou 

teste da urease, que são os métodos mais 
comuns para a detecção da bactéria.   
O esquema de remédios mais comumente feitos para 

são a associação de um protetor de 
pode ser Omeprazol 20mg, 

0mg, Pantoprazol 40mg ou Rabeprazol 
antibióticos, geralmente, Claritromicina 

500 mg, Amoxicilina 1000 mg ou Metronidazol 
500mg, que podem ser usados separadamente ou 
associados em um comprimido, como o Pyloripac, 
sendo também muito importante adotar uma dieta 
que ajude a aliviar os sintomas da gastrite, devendo-

em vegetais, carne branca, e evitar 
excesso de molhos, condimentos e alimentos 

A infecção pela bactéria H. pylori é muito comum, 
existem indícios de que se pode pegá-la através da 

do contato oral com água e alimentos que 
tiveram contato com fezes contaminadas. 
O diagnóstico da presença de H. pylori é feito, 
geralmente, com uma coleta de biópsia de tecido do 
estômago ou duodeno. 

Doença inflamatória séria do trato gastrointestinal. Ela 
afeta predominantemente a parte inferior do intestino 
delgado (íleo) e intestino grosso (cólon), mas pode 

arte do trato gastrointestinal. 
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Habitualmente causa diarréia, cólica abdomin
vezes febre, e sangramento retal. Também pode ocorrer 
perda de apetite, e de peso subsequente. Os sintomas 
podem variar de leve à grave, mas em geral, as pessoas 
com doença podem ter vida ativa e produtiva.

 
A descrição anterior, refere-se à: 

 
A. Doença de Crohn. 
B. Colite ulcerativa. 
C. Úlceras esofagianas. 
D. Úlcera Péptica. 
E. Gastrite. 

 
37. A Colestase é definida como uma diminuição do fluxo 

biliar devido a secreção comprometida pelos 
hepatócitos ou à obstrução do fluxo de bílis através de 
condutas ou intra-extra-hepáticos biliares.

 
Sobre a colestase, assinale (V) para (a)s alternativa(s) 
verdadeiras e (F) para a(s) falsa(s): 

 
(   ) Considera-se como sintomas da colestase, 

parte branca dos olhos ficam amareladas, a pele coça, 
a urina fica escura e as fezes podem se tornar claras e 
com odor desagradável. 

(   ) Quando se verifica colestase, o fluxo da bile (o suco 
digestivo produzido pelo fígado) encontra
em algum ponto entre os hepatócitos (que produzem 
bile) e o duodeno (o primeiro segmento do intestino 
delgado). 

(  ) As causas de colestase de origem intra
incluem hepatite aguda, doença hepática 
alcoólica, cirrose biliar primária com inflamação e 
cicatrização dos dutos biliares, cirrose devido à 
hepatite viral B ou C (também com inflamação e 
cicatrização dos dutos biliares), medicamentos, 
efeitos hormonais sobre o fluxo da bile durante a 
gestação (um quadro clínico denominado
da gestação) e câncer metastático no fígado.

(   ) A carência de bile no intestino também implica uma
absorção inadequada de cálcio e vitamina E. Quando 
a colestase persiste, a falta desses nutrientes pode 
provocar uma perda de tecido muscular.

(  ) As causas de colestase de origem extra
incluem cálculo no duto biliar, estreitamento 
(estenose) de um duto biliar, câncer do duto biliar, 
câncer de pâncreas e inflamação do pâncreas 
(pancreatite). 
 
A sequência CORRETA é: 
 

A. V, V, V, V, F. 
B. V, V,V, F, V. 
C. F, V, V, F, V. 
D. V, V, F, F, F. 
E. V, F, V, F, V. 

 
38. A respeito da Esquistossomose manso

afirmar que, EXCETO: 
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Habitualmente causa diarréia, cólica abdominal, às 
vezes febre, e sangramento retal. Também pode ocorrer 
perda de apetite, e de peso subsequente. Os sintomas 
podem variar de leve à grave, mas em geral, as pessoas 
com doença podem ter vida ativa e produtiva. 

é definida como uma diminuição do fluxo 
biliar devido a secreção comprometida pelos 
hepatócitos ou à obstrução do fluxo de bílis através de 

epáticos biliares. 

Sobre a colestase, assinale (V) para (a)s alternativa(s) 

se como sintomas da colestase,  pele e a 
parte branca dos olhos ficam amareladas, a pele coça, 
a urina fica escura e as fezes podem se tornar claras e 

(   ) Quando se verifica colestase, o fluxo da bile (o suco 
digestivo produzido pelo fígado) encontra-se alterado 
em algum ponto entre os hepatócitos (que produzem 
bile) e o duodeno (o primeiro segmento do intestino 

(  ) As causas de colestase de origem intra-hepática 
doença hepática 

com inflamação e 
cicatrização dos dutos biliares, cirrose devido à 

ite viral B ou C (também com inflamação e 
cicatrização dos dutos biliares), medicamentos, 
efeitos hormonais sobre o fluxo da bile durante a 
gestação (um quadro clínico denominado colestase 

) e câncer metastático no fígado. 
(   ) A carência de bile no intestino também implica uma 

absorção inadequada de cálcio e vitamina E. Quando 
a colestase persiste, a falta desses nutrientes pode 
provocar uma perda de tecido muscular. 

(  ) As causas de colestase de origem extra-hepática 
, estreitamento 

(estenose) de um duto biliar, câncer do duto biliar, 
o do pâncreas 

nsoni, é correto 

 
A. É uma doença parasitária, causada pelo trematódeo 

Schistosoma mansoni. No Brasil, a Esquistossomose é 
conhecida popularmente como “xistose”, “barriga 
d’água” e “doença dos caramujos”.

B. Somente três espécies são consideradas hospedeiros 
intermediários naturais da esquistossomose: B. 
glabrata, B. straminea e

C. Na fase adulta, o parasita vive nos vasos sanguíneos 
do estômago e fígado do hospedeiro definitivo.

D. Na fase aguda, o paciente pode apresentar febre, dor 
na cabeça, calafrios, suores, fraqueza, falta de apetite, 
dor muscular, tosse e diarre
fígado e o baço podem inflamar e aumentar de 
tamanho. Na forma crônica, a diarreia se torna mais 
constante, alternando-se com prisão de ventre, e pode 
aparecer sangue nas fezes. Além disso, o paciente 
pode sentir tonturas, dor na cab
plenitude gástrica, prurido anal, palpitações, 
impotência, emagrecimento e endurecimento do 
fígado, com aumento do seu volume.

E. Hospedeiro intermediário
Schistosoma mansoni depende da presença do 
hospedeiro intermediário no ambiente. Os caramujos 
gastrópodes aquáticos, pertencentes à família 
Planorbidae e gênero Biomphalaria, são os organismos 
que possibilitam a reprodução assexuada d

 

39. O câncer do fígado é um tipo de tumor maligno que se 
origina nas células que formam o fígado, como 
hepatócitos, canais biliares ou vasos sanguíneos, sendo, 
geralmente, bastante agressivo.

 
A respeito do câncer de fígado, é CORRETO afirmar 
que: 

 
I. O câncer de fígado é dividido em duas categorias: o 

primário do fígado e o secundário, ou metastático 
(originado em outro órgão e que atinge também o 
fígado). São tumores originados 
hepatocarcinoma ou carcinoma hepatocelular, o 
colangiocarcinoma (que acomete os ductos biliares 
dentro do fígado), angiossarcoma (tumor do vaso 
sangüíneo) e, na criança, o hepatoblastoma.

II. Os sinais e sintomas dos pacientes com o carcinoma 
hepatocelular são: dor abdominal, massa abdominal, 
distensão, anorexia, mal
Alguns pacientes poderão evoluir com ruptura 
espontânea do tumor, caracterizada por dor súbita no 
hipocôndrio direito de forte intensidade, seguida de 
choque hipovolêmico por sangramento intra
abdominal. 

III. A maioria dos pacientes com diagnóstico de câncer de 
fígado Hepatocarcinoma apresenta alguma 
anormalidade dos níveis das bilirrubinas, fosfatase 
alcalina e transaminases. Em pacientes sabidamente 
cirróticos, o aumento brusco da fosfatase alcalina, 
seguida de pequena 

É uma doença parasitária, causada pelo trematódeo 
Schistosoma mansoni. No Brasil, a Esquistossomose é 
conhecida popularmente como “xistose”, “barriga 
d’água” e “doença dos caramujos”. 
Somente três espécies são consideradas hospedeiros 
intermediários naturais da esquistossomose: B. 
glabrata, B. straminea e B. tenagophila. 
Na fase adulta, o parasita vive nos vasos sanguíneos 
do estômago e fígado do hospedeiro definitivo. 
Na fase aguda, o paciente pode apresentar febre, dor 
na cabeça, calafrios, suores, fraqueza, falta de apetite, 
dor muscular, tosse e diarreia. Em alguns casos, o 
fígado e o baço podem inflamar e aumentar de 
tamanho. Na forma crônica, a diarreia se torna mais 

se com prisão de ventre, e pode 
aparecer sangue nas fezes. Além disso, o paciente 
pode sentir tonturas, dor na cabeça, sensação de 
plenitude gástrica, prurido anal, palpitações, 
impotência, emagrecimento e endurecimento do 
fígado, com aumento do seu volume. 
Hospedeiro intermediário: o ciclo biológico do 
Schistosoma mansoni depende da presença do 
hospedeiro intermediário no ambiente. Os caramujos 
gastrópodes aquáticos, pertencentes à família 
Planorbidae e gênero Biomphalaria, são os organismos 
que possibilitam a reprodução assexuada do helminto. 

câncer do fígado é um tipo de tumor maligno que se 
origina nas células que formam o fígado, como 
hepatócitos, canais biliares ou vasos sanguíneos, sendo, 
geralmente, bastante agressivo. 

o câncer de fígado, é CORRETO afirmar 

é dividido em duas categorias: o 
primário do fígado e o secundário, ou metastático 
(originado em outro órgão e que atinge também o 
fígado). São tumores originados no fígado o 
hepatocarcinoma ou carcinoma hepatocelular, o 
colangiocarcinoma (que acomete os ductos biliares 
dentro do fígado), angiossarcoma (tumor do vaso 
sangüíneo) e, na criança, o hepatoblastoma. 
Os sinais e sintomas dos pacientes com o carcinoma 

ocelular são: dor abdominal, massa abdominal, 
distensão, anorexia, mal-estar, icterícia e ascite. 
Alguns pacientes poderão evoluir com ruptura 
espontânea do tumor, caracterizada por dor súbita no 
hipocôndrio direito de forte intensidade, seguida de 

hipovolêmico por sangramento intra-

A maioria dos pacientes com diagnóstico de câncer de 
fígado Hepatocarcinoma apresenta alguma 
anormalidade dos níveis das bilirrubinas, fosfatase 
alcalina e transaminases. Em pacientes sabidamente 

aumento brusco da fosfatase alcalina, 
na elevação das bilirrubinas e 



 

CONCURSO PÚBLICO DE

transaminases, é sugestivo de malignidade. A 
alfafetoproteína sérica se apresenta elevada em 75% a 
90% dos pacientes com carcinoma hepatocelular.

IV. O tratamento cirúrgico é o mais indicado nos tumores 
hepáticos primários, na ausência de metástases à 
distância e nos tumores hepáticos metastáticos em que 
a lesão primária foi ressecada ou é passível de ser 
ressecada de maneira curativa. A eficácia e segurança 
na ressecção hepática são fundamentadas no 
conhecimento da anatomia e compreensão da 
fisiologia do fígado.  

 
Estão CORRETAS as alternativas: 

 
A. I e II apenas. 
B. III e IV apenas. 
C. I e III apenas. 
D. II e IV apenas. 
E. I, II, III e IV. 
 

40. A colite ocorre quando há inflamação do intestino 
grosso (cólon). A doença pode ser tanto aguda quanto 
crônica, dependendo de sua gravidade. 

 
Considere os tipos de colite e enumere a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª: 
 
(1) Colite ulcerativa. 
(2) Colite pseudomembranosa. 
(3) Colite nervosa.  
(4) Colite isquêmica.  
(5) Colite por citomegalovírus. 

 
(   ) É caracterizada por diarreia com consistência muito 

líquida, cólicas abdominais intensas, febre e mal
estar geral e é associada, na maioria das vezes, 
com o uso de antibióticos, como a Amoxicilina e a 
Azitromicina. Esse tipo de colite também está 
associada à presença da bactéria
difficile, que produz e libera toxinas capazes de 
lesionar as paredes do intestino.  

(   ) É muito relacionada com o estilo de vida da pessoa, 
pois sua causa principal é o entupimento das 
artérias principais do intestino pela presença de 
placas de gordura, o que leva a formação de úlcera, 
abscessos e inchaço, além de aumentar a 
probabilidade de acontecer hemorragia.

(   ) É uma forma da doença causada por infecção viral 
na região do cólon. Este tipo de colite também 
pode ser contraído via relação sexual desprotegida, 
além de transfusões de sangue, saliva, urina e 
gotículas respiratórias. 

(   ) Também chamada de síndrome do intestino 
irritável, é mais comum em jovens e é causada por 
condições psicológicas, como estresse e
por exemplo, o que deixa o intestino mais sensível 
e favorece a ocorrência de lesões. Esse tipo de 
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transaminases, é sugestivo de malignidade. A 
alfafetoproteína sérica se apresenta elevada em 75% a 
90% dos pacientes com carcinoma hepatocelular. 

o mais indicado nos tumores 
hepáticos primários, na ausência de metástases à 
distância e nos tumores hepáticos metastáticos em que 
a lesão primária foi ressecada ou é passível de ser 
ressecada de maneira curativa. A eficácia e segurança 

ca são fundamentadas no 
conhecimento da anatomia e compreensão da 

ocorre quando há inflamação do intestino 
grosso (cólon). A doença pode ser tanto aguda quanto 

enumere a 2ª coluna de 

) É caracterizada por diarreia com consistência muito 
líquida, cólicas abdominais intensas, febre e mal-
estar geral e é associada, na maioria das vezes, 
com o uso de antibióticos, como a Amoxicilina e a 
Azitromicina. Esse tipo de colite também está 

da à presença da bactéria Clostridium 
difficile, que produz e libera toxinas capazes de 

(   ) É muito relacionada com o estilo de vida da pessoa, 
pois sua causa principal é o entupimento das 

no pela presença de 
placas de gordura, o que leva a formação de úlcera, 
abscessos e inchaço, além de aumentar a 
probabilidade de acontecer hemorragia. 

(   ) É uma forma da doença causada por infecção viral 
na região do cólon. Este tipo de colite também 

e ser contraído via relação sexual desprotegida, 
além de transfusões de sangue, saliva, urina e 

(   ) Também chamada de síndrome do intestino 
irritável, é mais comum em jovens e é causada por 
condições psicológicas, como estresse e ansiedade, 
por exemplo, o que deixa o intestino mais sensível 
e favorece a ocorrência de lesões. Esse tipo de 

colite é caracterizada por dor, inchaço abdominal e 
excesso de gases.  

(  ) Afeta a parte mais superficial do cólon e é 
caracterizada pela diarre
acompanhada de sangue.
 
A sequência CORRETA é:
 
 

A. 2, 4, 5, 3 e 1. 
B. 2, 1, 3, 5 e 4. 
C. 5, 2, 3, 1 e 4. 
D. 1, 2, 5, 4 e 3. 
E. 4, 2, 1, 3 e 5. 

____________________________________
 
 

RASCUNHO

colite é caracterizada por dor, inchaço abdominal e 
 

(  ) Afeta a parte mais superficial do cólon e é 
caracterizada pela diarreia constante, geralmente 
acompanhada de sangue. 

A sequência CORRETA é: 

____________________________________ 

RASCUNHO 


