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Inform ações Gerais
1. Você receberá do fiscal de sala:

a) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas 
das questões objetivas;

b) uma folha destinada à transcrição das respostas das 
questões discursivas;

c) esse caderno de prova contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas, cada qual com cinco alternativas de respostas 
(A, B, C, D e E) e duas questões discursivas.

2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de 
questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o 
fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado 
acima do seu enunciado.

4. Ao receber as folhas de respostas da prova objetiva e de texto 
definitivo da redação, você deve:
a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, 

número de inscrição e o número do documento de 
identidade;

b) ler atentamente as instruções para o preenchimento da 
folha de respostas e para a transcrição do texto definitivo 
das questões discursivas;

c) marcar nas folhas de respostas da prova objetiva e na folha 
de texto definitivo das questões discursivas o campo 
relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o 
caderno que você recebeu;

d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

5. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de 

sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone 

celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital, 
controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios 
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, 
lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal 
infração poderá acarretar a eliminação sumária do 
candidato.

6. O preenchimento das respostas da prova objetiva e do texto 
definitivo das questões discursivas, de inteira responsabilidade 
do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de 
tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca 
da folha de respostas por erro do candidato.

7. O tempo disponível para a realização da prova é de 
5 (cinco) horas, já incluído o tempo para a marcação da folha 
de respostas da prova objetiva e para transcrição do texto 
definitivo das questões discursivas.

8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas nas folhas de 
respostas da prova objetiva e o texto definitivo das questões 
discursivas, não sendo permitido anotar informações relativas 
às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o 
próprio caderno de provas.

9. Somente após decorridas duas horas e trinta minutos do início 
da prova você poderá retirar-se da sala de prova, contudo sem 
levar o caderno de provas.

10. Somente no decorrer dos últimos sessenta minutos do período 
da prova, você poderá retirar-se da sala levando o caderno de 
provas.

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas e a folha de 
texto definitivo das questões discursivas ao fiscal da sala e 
deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar uma das 
folhas, será eliminado do concurso.

12. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na 
folha de respostas e na de texto definitivo da redação.

13. Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção 
de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante 
a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o 
candidato não poderá usar o sanitário.

14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão 
divulgados no dia 27/05/2013, no endereço eletrônico 
http://www.fgv.br/fgvproietos/concursos/maranhao13.

15. O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos 
preliminares será das 0h00min do dia 28/05/2013 até às 23h59min 
do dia 29/05/2013, observado o horário oficial, no endereço 
http://www.fgv.br/fgvproietos/concursos/maranhao13, por 
meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.
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Língua Portuguesa

01
Observe a charge a seguir.
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3

Com relação aos elementos componentes da charge, assinale a
afirmativa incorreta.
(A) O título dado à charge -  A verdadeira história do Brasil -  tem 

valor irônico.
(B) A primeira fala do entrevistado indica que já ocorreu uma 

pergunta anteriormente.
(C) A pergunta do entrevistador está ligada à afirmação contida 

na primeira fala do entrevistado.
(D) Os óculos escuros e as condecorações na roupa do 

entrevistado montam o perfil de uma autoridade no regime 
militar.

(E) A imagem do entrevistador em um ambiente de show indica 
a ridicularização de uma investigação séria.

02
Uma gramática de língua portuguesa diz que os adjetivos de 
relação "Não admitem graus de intensidade e vêm normalmente 
pospostos ao substantivo"

(Celso Cunha e Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo).

As alternativas a seguir apresentam exemplos para esse tipo de 
adjetivo, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Pessoa simples.
(B) Nota mensal.
(C) Movimento estudantil.
(D) Casa paterna.
(E) Vinho português.

03
"O conceito de direitos humanos está sendo transformado num 
palavrão". (Boris Casoy)

Nessa frase a palavra "palavrão" exemplifica uma forma 
aumentativa (palavra/palavrão) que muda de sentido.
Assinale a alternativa que mostra um caso em que essa mudança 
de sentido não ocorre.
(A) caixa / caixão
(B) porta / portão
(C) papel / papelão
(D) carta / cartão
(E) tela / telão

04
Na contracapa do livro O Brasil, de Mino Carta, lançado 
recentemente (2013), aparece o seguinte texto:

Responsável por publicações que fizeram 
história na imprensa brasileira desde 1960, 
ferozmente censurado durante a ditadura,
Mino Carta recorre de maneira hábil à 
literatura para criar uma polêmica reflexão 
sobre o Brasil, promovendo uma devassa na 
história do país a partir da morte de 
Getúlio Vargas.
Uma narrativa corajosa e polêmica, leitura 
obrigatória para discutir o Brasil e o momento 
em que vivemos.

Como se trata de um texto publicitário, o autor procura motivar 
leitores para a compra do livro.
O elemento de motivação que não está presente no texto lido é
(A) a qualidade literária do texto.
(B) a autoridade vivencial do autor do livro.
(C) a credibilidade de Mino Carta devido à sua obra já realizada.
(D) o desafio de uma narrativa e reflexão polêmicas.
(E) uma investigação inédita sobre períodos de ditadura.

05
Nas frases abaixo o adjetivo subjetivo sublinhado é acompanhado 
de uma explicação, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) "Uma ideia medíocre que desperta entusiasmo irá mais longe 

do que uma grande ideia que não inspira entusiasmo algum".
(Mary Kay Ash)

(B) "Todas as respostas que sabemos tornaram-se inúteis porque 
as perguntas mudaram". (Julio Ribeiro)

(C) "Seja um bom vizinho e me deixe sozinho". (a . Brilliant)
(D) "Um arqueólogo é o melhor marido que uma mulher pode ter: 

quanto mais velha ela fica, mais interessado fica ele".
(Agatha Christie)

(E) "A única pessoa realmente livre é aquela que não tem medo 
do ridículo". (Luís Fernando Veríssimo)

06
Assinale a alternativa que apresenta uma frase incoerente.
(A) "Uma vida pode não valer nada, mas nada vale uma vida". 

(André Malraux)
(B) "A vida é uma doença incurável". (A. Cowley)
(C) "A vida é a arte de se tirar conclusões de premissas 

inexistentes". (S. Butler)
(D) "Que bela comédia seria essa vida se não fôssemos os 

protagonistas dela!" (Denis Diderot)
(E) "As pessoas não vivem plenamente hoje em dia. Contentam- 

se com, no máximo, uns dez por cento". (Isadora Duncan)

07
"Tudo bem que a vida humana não passe de um teatro. O
problema é que grande parte dela é só um melodrama barato".
Sobre a estrutura desse pensamento de Malcolm Muggeridge é
correto afirmar que
(A) entre os dois períodos há uma relação de concessão.
(B) o primeiro período apresenta uma discordância do segundo.
(C) o termo "dela" estabelece uma relação de coesão com 

"problema".
(D) os termos "teatro" e "melodrama" realizam uma relação de 

coerência.
(E) os adjetivos "humana" e "barato" são qualificações dos 

substantivos por eles determinados.

Nível Superior -  Médico Tipo 1 -  Cor Branca Página 3



Concurso Público para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão -2013 FGV - Projetos

Leia o texto a seguir e responda às questões 08 e 09
"No mundial de futebol dos Estados Unidos, o locutor Evaldo 

José repetiu que a partida Romênia X Suécia ia ser decidida por 
penalidade máxima. E sempre me impressiona a capacidade de se 
falar sem pensar (psitacismo). Naturalmente a coisa só é 
penalidade (penalty) quando alguma falta foi cometida. Como na 
disputa final não houve qualquer falta se trata apenas de um tiro 
livre ou chute livre, em gol".

(Millôr Fernandes, adaptado)

08
O tema do texto trata do seguinte tópico:
(A) coesão formal entre elementos.
(B) polissemia de alguns vocábulos.
(C) presença de intertextualidade.
(D) adequação vocabular.
(E) desconhecimento de estrangeirismos.

09
No texto de Millôr, sobre os termos entre parênteses é correto 
afirmar que
(A) indicam o significado de palavras e expressões anteriores.
(B) na primeira ocorrência dos parênteses há a indicação do 

vocábulo culto que corresponde a "capacidade de falar sem 
pensar".

(C) na segunda ocorrência a palavra estrangeira penalty 
esclarece o sentido dado à palavra "penalidade".

(D) mostram a presença de estrangeirismos em nossa linguagem 
cotidiana.

(E) na segunda ocorrência há uma crítica implícita à pouca 
cultura de nossos jogadores de futebol.

10
Nosso Hino à Bandeira apresenta os seguintes versos:

Salve, lindo pendão da esperança.
Salve, símbolo augusto da paz.
Tua nobre presença à lembrança 
A grandeza da Pátria nos traz.

Se colocados em ordem direta, os dois últimos versos deveriam 
estar escritos da seguinte forma:
(A) Tua nobre presença a grandeza da Pátria nos traz à 

lembrança.
(B) À lembrança da grandeza da Pátria nos traz tua nobre 

presença.
(C) Tua nobre presença nos traz a grandeza da Pátria à 

lembrança.
(D) A grandeza da Pátria nos traz à lembrança tua nobre 

presença.
(E) Traz-nos à lembrança tua nobre presença a grandeza da 

Pátria.

Noções de Informática

11
A figura a seguir mostra um tipo de memória RAM.

Atualmente, essas memórias são do tipo
(A) SCSI.
(B) DDR.
(C) HDMI.
(D) AGP.
(E) SATA.

12
Atualmente, telas sensíveis ao toque, comuns em smartphones e 
tablets, dispensam o uso do mouse e do teclado.
Essas telas são denominadas
(A) free screen.
(B) display screen.
(C) pressure screen.
(D) bubble screen.
(E) touch screen.

13
A imagem a seguir mostra um tipo de barramento utilizado na 
conexão dos diversos periféricos, como impressoras, mouse sem 
fio e pendrives.

Esse barramento é conhecido pela sigla
(A) USB.
(B) PS/2.
(C) PCI-E.
(D) RJ-11.
(E) RJ-45.

14
Para fechar a janela do Windows Explorer no Windows, deve-se 
clicar no X no canto superior direito ou executar o seguinte 
atalho de teclado
(A) Alt + W.
(B) Alt + Y.
(C) Alt + Z.
(D) Alt + F4.
(E) Alt + F7.
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15 18
No Windows Explorer, um funcionário da Assembleia Legislativa
do Maranhão executou o seguinte procedimento:
• Selecionou o arquivo EFETIVO.DOC na pasta DEPUTADOS no 

disco C: e executou um primeiro atalho de teclado, que 
copiou o arquivo para a área de transferência.

• selecionou a pasta PESSOAL no mesmo disco e executou um 
segundo atalho de teclado, que colou o arquivo EFETIVO.DOC 
nesta pasta.

O segundo atalho de teclado foi
(A) Ctrl + C
(B) Ctrl + V
(C) Ctrl + P
(D) Alt + V
(E) Alt + C

16
A figura a seguir mostra três arquivos armazenados em uma
pasta no Windows Explorer.

Pelas características da figura, os formatos dos arquivos 
nomeados CONTRATO, LOG e RPA são, respectivamente,
(A) DOC, JPG e PDF.
(B) DOCX, RAR e TXT.
(C) DWG, CDR e BAT.
(D) PPTX, TIF e EXE.
(E) XLS, SCR e ZIP.

17
Com relação aos recursos do Word 2010 BR para Windows, 
assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) WordArt é o recurso que tem por finalidade inserir um texto 

decorativo no documento.
( ) O atalho de teclado Ctrl + S deve ser utilizado para salvar o 

texto digitado em um arquivo.
( ) Para abrir um novo arquivo em branco para digitação de um

texto deve ser empregado o ícone 
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.

CO F, V ><D

(C) V, F e F .
(D) V, V e F.
(E) F, F ><D

Com relação ao Word 2010 BR para Windows, analise as 
afirmativas a seguir.

I. o ícone I I deve ser acionado quando se deseja abrir a 
janela de impressão.

II. a execução do atalho de teclado Ctrl + E tem por objetivo 
alinhar um texto à esquerda.

III. o ícone deve ser acionado para colorir o plano de
fundo atrás do texto ou o parágrafo selecionado.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

19
O Word 2010 BR para Windows, na guia Layout de Página, 
oferece as possibilidades de layouts de página representadas 
a seguir.

Essas opções de layouts são acessadas por meio do botão

(A)

(B)

(C)
Envelopes

(D)

(E)

20

no Word 2010 BR para Windows tem o objetivoO ícone 
de
(A) aumentar o espaçamento entre as linhas do texto.
(B) aumentar a quantidade de linhas do cabeçalho.
(C) aumentar o tamanho da fonte usada no texto.
(D) aumentar a dimensão da caixa de texto.
(E) aumentar o nível de recuo do parágrafo.
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Legislação Específica

21
Além da lei de iniciativa popular, o Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa do Maranhão apresenta outras formas de 
participação da Sociedade Civil na vida legislativa do Estado, 
quais sejam, as petições, reclamações, representações ou queixas 
de qualquer pessoa física ou jurídica contra ato ou omissão das 
autoridades e entidades públicas, ou imputados a membros da 
Casa.
Tais postulações serão recebidas e examinadas
(A) pela Ouvidoria Parlamentar, pelas Comissões ou pela Mesa, 

conforme o caso.
(B) pela Corregedoria Parlamentar, pelas Comissões ou pela 

Mesa, conforme o caso.
(C) pela Ouvidoria Parlamentar, exclusivamente.
(D) pela Mesa, exclusivamente.
(E) pela Corregedoria Parlamentar, exclusivamente.

22
Segundo o Regimento Interno da ALEMA, com relação às causas 
que podem levar à perda de mandato por parte dos deputados, 
analise as afirmativas a seguir.
I. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro 

parlamentar.
II. Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na 

Constituição Federal.
III. Que sofrer condenação criminal em sentença, ainda que não 

transitada em julgado.
Assinale:
(A) se somente as afirmativas II e III estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e III estiver correta.
(D) se somente a afirmativa II estiver correta.
(E) se somente a afirmativa I estiver correta.

23
Na forma do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado do Maranhão, as alternativas a seguir apresentam 
competências da Corregedoria Parlamentar, à exceção de uma. 
Assinale-a.
(A) Fazer sindicância sobre denúncias de ilícitos no âmbito 

externo e interno da Assembléia Legislativa envolvendo 
deputados, promovendo a abertura de sindicância ou 
inquérito destinados a apurar responsabilidades e propor as 
sanções cabíveis.

(B) Promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina 
no âmbito da Assembléia Legislativa.

(C) Propor medidas necessárias à regularidade dos trabalhos 
legislativos e administrativos, bem como ao aperfeiçoamento 
da organização da Assembléia Legislativa.

(D) Dar cumprimento às determinações da Mesa, referentes à 
segurança interna e externa da Casa.

(E) Baixar provimentos no sentido de prevenir perturbações da 
ordem e da disciplina no âmbito da Casa, observados os 
preceitos regimentais e as orientações da Mesa Diretora.

24
O Presidente da Assembléia Legislativa é o seu representante 
quando ela se pronuncia coletivamente, e é o supervisor dos seus 
trabalhos e da sua ordem, nos termos do Regimento Interno.
Com relação às atribuições do Presidente, segundo o Regimento 
Interno da Assembléia Legislativa do Maranhão, analise as 
afirmativas a seguir.
I. Presidir, manter a ordem e autorizar o Deputado a falar da 

bancada, nas sessões da Assembléia.
II. Quanto às Comissões, declarar a perda de lugar de membros 

de Comissão por motivo de falta, assegurar os meios e 
condições necessários ao seu pleno funcionamento, e julgar 
recursos contra decisão do Presidente de Comissão em 
questão de ordem.

III. Quanto à Mesa, presidir suas reuniões e tomar parte nas 
discussões e deliberações, com direito a voto, distribuir a 
matéria que depende de parecer, e executar as suas decisões 
quando tal incumbência não seja atribuída a outro membro.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

25
Sobre os direitos e deveres dos Deputados, na forma do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do 
Maranhão, assinale a afirmativa correta.
(A) Para afastar-se do País, o Deputado deverá dar prévia ciência 

à Assembléia, por intermédio de seu Presidente, indicando a 
natureza do afastamento e sua duração estimada.

(B) É direito do Deputado requisitar das autoridades, sempre por 
intermédio da Mesa, providências para garantia de suas 
imunidades.

(C) No exercício do mandato, o Deputado atenderá às 
prescrições constitucionais regimentais e as contidas no 
Código de Ética e Decoro Parlamentar, não sujeitando-se, 
porém, às medias disciplinares nelas previstas.

(D) O Deputado poderá, desde a expedição do diploma, firmar ou 
manter contrato com pessoas jurídicas de direito público, 
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou 
empresa concessionária de serviço público, salvo quando o 
contrato obedecer a cláusulas uniformes.

(E) Desde a posse, poderá o Deputado ser proprietário, 
controlador ou diretor de empresa que goze de favor 
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito 
público, ou nela exerça função remunerada.
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26
A Assembléia Legislativa, a requerimento de um terço de seus 
membros, constituirá Comissão Parlamentar de Inquérito para 
apuração de fato determinado e por prazo certo, com poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais.
Segundo o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado 
do Maranhão, rara fins de investigação pelas CPIs estaduais, 
assinale a alternativa que caracteriza fato determinado.
(A) Todos os acontecimentos narrados e caracterizados no 

requerimento de constituição da Comissão, 
independentemente da pertinência temática com o 
funcionamento parlamentar.

(B) O acontecimento de relevante interesse para a vida pública e 
a ordem constitucional, legal, econômica e social do Estado, 
que estiver caracterizado no requerimento de constituição da 
Comissão.

(C) O evento ou circunstância que, mesmo que irrelevante à vida 
pública e à ordem constitucional, legal, econômica e social do 
Estado, estiver caracterizado no requerimento de 
constituição da Comissão.

(D) O acontecimento de exclusivo interesse para a ordem 
constitucional, que estiver caracterizado no requerimento de 
constituição da Comissão.

(E) O evento ou circunstância de relevante interesse para a vida 
pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do 
Estado, ainda que não caracterizado no requerimento de 
constituição da Comissão.

27
Com base na Lei 6.107, de 27 de julho de 1994, que dispõe sobre 
o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado e dá outras 
providências, no ponto em que trata da licença por acidente em 
serviço e doença profissional, é correto dizer que:
(A) Não configura acidente em serviço o dano físico ou mental 

sofrido pelo servidor, relacionado de forma mediata com o 
exercício do cargo.

(B) Equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de 
agressão sofrida, ainda que provocada pelo servidor no 
exercício do cargo.

(C) Equipara-se ao acidente em serviço o dano sofrido no 
percurso da residência para o trabalho, mas não no percurso 
de retorno do trabalho para a residência.

(D) O servidor acidentado em serviço ou acometido de doença 
profissional, grave, contagiosa ou incurável, será licenciado 
com remuneração integral.

(E) A concessão da licença depende de inspeção por junta 
médica oficial do Estado e terá sempre a duração inicial de 15 
(quinze) dias.

28
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, são 
deveres do servidor:
I. Cumprir as ordens superiores, ainda quando manifestamente 

ilegais.
II. Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio 

público.
III. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição.
IV. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa.
V. Residir, obrigatoriamente, no local onde exercer o cargo. 
Assinale:
(A) se somente as afirmativas I, II e V estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas III, IV e V estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

29
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, ao 
servidor público é proibido:
I. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia 

autorização do chefe imediato.
II. Retirar, modificar ou substituir, sem prévia anuência da 

autoridade competente, qualquer documento oficial ou 
objeto da repartição.

III. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e 
processo ou execução de serviço.

IV. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto 
da repartição.

V. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos 
previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir 
ou a seu subordinado.

Assinale:
(A) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas III, IV e V estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

30
O Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do 
Maranhão prevê que constituem crimes de responsabilidade dos 
Secretários de Estado as ações e omissões por eles praticados, 
isoladamente ou em conexão com o Governador do Estado, 
definidos nos termos da Constituição Estadual, que:
(A) Violem os direitos dos cidadãos e as normas legais e 

constitucionais, exceto a mera inobservância dos 
impedimentos e das proibições previstas na Constituição 
Estadual.

(B) Violem os direitos dos cidadãos e as normas legais e 
constitucionais, exceto o mero não comparecimento à 
Assembléia, no prazo estabelecido no ato convocatório, para 
prestar esclarecimento sobre os serviços pertinentes às suas 
Secretárias.

(C) Impliquem inobservância dos impedimentos e das proibições 
previstas na Constituição Estadual, excetuadas as ações e 
omissões que violem os direitos dos cidadãos e as normas 
legais e constitucionais.

(D) Impliquem não comparecimento à Assembléia, no prazo 
estabelecido no ato convocatório, para prestar 
esclarecimento sobre os serviços pertinentes às suas 
Secretárias, excetuadas as ações e omissões que constituam 
mera inobservância dos impedimentos e das proibições 
previstas na Constituição Estadual.

(E) Violem os direitos dos cidadãos e as normas legais e 
constitucionais, além da inobservância dos impedimentos e 
das proibições previstas na Constituição estadual, e do não 
comparecimento à Assembléia, no prazo estabelecido no ato 
convocatório, para prestar esclarecimento sobre os serviços 
pertinentes às suas Secretárias.
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Conhecimentos Específicos

31
Com relação às orofaringites agudas, assinale V para a afirmativa 
verdadeira e F para a falsa.
( ) A Escarlatina é uma doença que tem agente causal o 

Estreptococo do Grupo B.
( ) A glomerulonefrite é mais frequente após uma faringite por 

cepas nefrogênicas de estreptococos, do que após uma 
infecção de localização cutânea por esses mesmos agentes.

( ) Faringite e adenopatia são achados comuns na infecção 
primária pelo vírus da Imunodeficiência humana.

As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) F, V e V.
(C) V, F e F.
(D) V, V e F.
(E) F, F e V.

32
A Leishmaniose Visceral (LV) é um dos diagnósticos diferenciais 
de hepatoesplenomegalia e linfadenopatia, especialmente em 
áreas endêmicas. O Brasil é um dos cinco países com maior 
incidência de LV em todo o mundo, sendo a Região Nordeste uma 
das mais afetadas.
Em relação à Leishmaniose Visceral no Brasil, analise as 
afirmativas a seguir.
I. Tem como agente etiológico principal a Leishmaniose 

brasilliensis.
II. O diagnóstico se dá principalmente por biópsia ganglionar e 

exames sorológicos.
III. É causa de pancitopenia, podendo levar a petéquias e 

sangramento gengival.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

33
Assinale a alternativa que apresenta o anticoagulante oral, 
atualmente aprovado para uso no tratamento da trombose 
venosa profunda de membros inferiores.
(A) Dalteparin.
(B) Enoxaparina.
(C) Rivaroxaban.
(D) Tirofiban.
(E) Abciximab.

34
A dengue é uma arbovirose que pode evoluir com complicações 
graves e fatais. Nas recomendações assistenciais a pacientes com 
dengue, são descritos sinais de alerta para a possibilidade de 
complicações mais graves.
Assinale a alternativa que apresenta um dos sinais de alerta em 
casos de dengue.
(A) Leucopenia.
(B) Cefaleia pulsátil.
(C) Prostração intensa.
(D) Febre > 39°C.
(E) Irritabilidade.

35
Com relação às alergias medicamentosas, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) A minoria de pacientes com uma história de alergia à 

penicilina no passado manifesta alergia ao utilizar derivados 
de penicilina.

( ) Pacientes com história de alergia à penicilina estão sob risco 
aumentado de reações alérgicas com o uso de cefalosporinas. 

( ) O aparecimento de rash cutâneo maculopapular, 3 a 4 dias 
após o início de ampicilina, em paciente com doença viral 
concomitante, é tipico de etiologia alérgica e o uso de 
ampicilina deve ser suspenso.

As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) F, V e V.
(C) V, F e F.
(D) V, V e F.
(E) F, F e V.

36
Atualmente, o quadro clínico mais aceito como indicação de 
antibioticoterapia com fosfomicina é
(A) cistite aguda não complicada.
(B) amigdalite aguda não complicada.
(C) diverticulite aguda não complicada.
(D) sinusite aguda não complicada.
(E) infecção cutânea não complicada.

37
A Artrite Reumatóide é uma doença inflamatória crônica, com 
diagnóstico baseado em manifestações clínicas, achados 
laboratoriais e radiológicos.
Assinale a alternativa que indica o exame laboratorial que possui 
a maior especificidade no diagnóstico de Artrite Reumatoide.
(A) Fator Anti-Nuclear.
(B) Fator Reumatoide.
(C) Anticorpo anticoagulante lúpico.
(D) Anticorpo antipeptídeo cíclico citrulinado.
(E) Anticorpo anti-centrômero.

38
Em relação às recomendações atuais (2010) para as manobras de 
Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), em casos de parada 
cardiorespiratória de adultos, analise as afirmativas a seguir.
I. A capnografia é indicada para confirmar a eficácia da 

entubação orotraqueal e o retorno da circulação espontânea.
II. A atropina não é indicada no tratamento da parada 

cardiorespiratória em assistolia.
III. O desfibrilador externo automático não é mais recomendado 

para o ambiente intra-hospitalar.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta
(B) se somente a afirmativa II estiver correta
(C) se somente a afirmativa III estiver correta
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas

39
Assinale a alternativa que indica a causa de demência 
considerada como potencialmente reversível.
(A) Hidrocefalia com pressão normal.
(B) Demência fronto-temporal.
(C) Doença de Parkinson.
(D) Demência por corpúsculos de Lewy.
(E) Doença de Creutzfeldt-Jakob.
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40
O tipo de insulina cuja farmacocinética apresenta o maior tempo 
de duração do efeito terapêutico é
(A) NPH
(B) Aspart
(C) Lispro
(D) Glardina
(E) Detemir

41
A Mononucleose Infecciosa é um dos diagnósticos diferenciais 
em casos clínicos que cursam com adenomegalias.
Com relação á Mononucleose Infecciosa, analise as afirmativas a 
seguir.
I. A mononucleose infecciosa tem como agente etiológico 

principal o citomegalovírus.
II. A presença de faringite exsudativa afasta o diagnóstico de 

mononucleose infecciosa.
III. Testes sorológicos com anticorpos heterofílicos tornam-se 

positivos após cerca de quatro semanas do início da doença.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

42
Anormalidades secundárias nos níveis de lipídeos séricos devem 
ser consideradas antes de se indicar um tratamento com drogas 
para as dislipidemias.
Os fatores que modificam secundariamente os lipídeos séricos 
estão relacionados a seguir, à exceção de um. Assinale-o.
(A) Hipotireoidismo.
(B) Diabetes Mellitus.
(C) Sedentarismo.
(D) Hipertensão arterial.
(E) Icterícia obstrutiva.

43
Sobre as disfunções tireoidianas, analise as afirmativas a seguir.
I. A oftalmopatia associada à tireoide pode ocorrer na ausência 

da doença de Graves.
II. O anticorpo anti-peroxidase está presente na maioria dos 

casos de Doença de Graves.
III. O achado laboratorial de THS baixo com T4 livre normal 

afasta a possibilidade de tireotoxicose.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

44
A hipermagnesemia é um evento com alto risco de complicações 
graves como depressão respiratória e parada cardiorespiratória e 
pode ocasionar alterações eletrocardiográficas.
Os achados eletrocardiográficos que podem ser encontrados na 
hipermagnesemia são
(A) o intervalo PR aumentado, o QRS alargado e o intervalo QT 

aumentado.
(B) o intervalo PR diminuído, o QRS estreito e o intervalo QT 

diminuido.
(C) o intervalo PR diminuído, o QRS alargado e o intervalo QT 

aumentado.
(D) o intervalo PR aumentado, o QRS estreito e a onda T 

negativa.
(E) o intervalo PR aumentado, o QRS alargado e a onda T 

negativa.

45
Com relação à vacina polivalente antipneumocócica, analise as 
afirmativas a seguir.
I. É indicada em pessoas imunocompetentes com idade > 60 

anos, devendo ser repetida, nesses casos, um ano após a 
primeira dose.

II. Deve ser administrada com intervalo mínimo de 30 dias após 
a vacinação para vírus influenza.

III. É indicada em pessoas com idade > 2 e < 60 anos 
imunocomprometidas ou com comprometimento da função 
respiratória, devendo ser repetida, nesses casos, cinco anos 
após a primeira dose.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta
(B) se somente a afirmativa II estiver correta
(C) se somente a afirmativa III estiver correta
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas

46
Um paciente de 54 anos, tabagista, portador de Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica, em uso diário e regular de 
broncodilatadores e corticosteroide inaláveis há dois anos, 
compareceu em janeiro desse ano para atendimento médico 
num posto de saúde de São Luiz do Maranhão, queixando-se nas 
últimas 24h de febre = 38,5°C, dor no corpo, dor de garganta e 
coriza, negando dispneia. Referiu cansaço aos maiores esforços, 
não modificado nos últimos três anos com a medicação de uso 
regular. Procurou ingerir mais líquidos e utilizou antitérmico.
Ao exame foram observados febre de 38°C com demais sinais 
vitais normais, hiperemia discreta de orofaringe, ausculta 
pulmonar normal, boa hidratação e ausência de cianose.
Com relação à orientação terapêutica mais adequada para esse 
paciente, assinale a afirmativa correta.
(A) Prescrever quinolona com ação em vias aéreas, via oral, por 

sete dias e orientar retorno para revisão ou em caso de piora 
clínica.

(B) Prescrever oseltamivir via oral por cinco dias e orientar 
retorno para revisão ou em caso de piora clínica.

(C) Prescrever amoxacilina-clavulonato via oral por dez dias e 
orientar retorno para revisão ou em caso de piora clínica.

(D) Solicitar internação hospitalar para acompanhamento clínico 
e prescrição de antibióticos por via venosa.

(E) Indicar manutenção do tratamento sintomático e orientar 
retorno para revisão ou em caso de piora clínica.
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47
Analise as assertivas com relação ao Edema Agudo de Pulmão.
I. O edema agudo de pulmão que ocorre após drenagem de 

derrame pleural não deve ser tratado com diuréticos.
II. O edema agudo de pulmão em pacientes com hiponatremia 

não deve ser tratado com diuréticos.
III. A morfina, embora não tenha ações hemodinâmicas, tem seu 

uso justificado no edema agudo de pulmão pela redução da 
ansiedade que propicia.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

48

50
Com relação à taquicardia atrial multifocal, analise as afirmativas 
a seguir.
I. É caracterizada por ondas "p" com morfologia variada 

(três ou mais diferentes formas) com ritmo cardíaco regular.
II. Ocorre com maior frequência em pacientes com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica.
III. A principal medida terapêutica para a taquicardia atrial 

multifocal é o uso do antiarrítmico propafenona.
Assinale:
(A) Se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) Se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) Se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

51
Relacione os achados no hemograma e na hematoscopia, aos 
diagnósticos clínicos.
1. Macrocitose e neutrófilos hipersegmentados
2. Microcitose e células em alvo
3. Esquizócitos, hemácias fragmentadas
4. Microcitose e hipercromia

( ) Talassemias 
( ) Esferocitose hereditária 
( ) Púrpura trombocitopênica trombótica 
( ) Deficiência de vitamina B12
Assinale a alternativa que mostra a relação correta, de cima para 
baixo.
(A) 1 -  3 -  2 -  4
(B) 1 -  4 -  2 -  3
(C) 4 -  2 -  3 -  1
(D) 2 -  4 -  3 -  1
(E) 4 -  3 -  2 -  1

49
Com relação ao câncer de próstata e à hiperplasia prostática 
benigna, analise as afirmativas a seguir.
I. Um dos fatores de risco para o câncer de próstata é uma 

dieta rica em gorduras.
II. O teste de PSA prostate-specific antigen é o principal método 

de diagnóstico diferencial entre o câncer de próstata e a 
hiperplasia prostática benigna.

III. A maioria dos cânceres de próstata em estágio inicial 
apresenta toque retal normal.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta
(B) se somente a afirmativa II estiver correta
(C) se somente a afirmativa III estiver correta
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas

Assinale a alternativa que apresenta Com imunodeficiência 
primária mais comum em adultos.
(A) Deficiência seletiva de imunoglobulina IgG.
(B) Deficiência seletiva de imunoglobulina IgM.
(C) Deficiência seletiva de imunoglobulina IgA.
(D) Imunodeficiência comum variável.
(E) Deficiência seletiva de imunoglobulina IgD.

52
A Encefalopatia Hepática (EH) é a segunda mais frequente 
complicação maior em pacientes com cirrose hepática.
Com relação à Encefalopatia Hepática (EH), analise as afirmativas 
a seguir.
I. O uso de lactulose é uma importante medida de tratamento 

da EH por reduzir a produção de nitrogênio no tubo digestivo.
II. A principal medida terapêutica na encefalopatia hepática é a 

restrição proteica na dieta.
III. A rifaximina é um antibiótico eficaz no tratamento da EH e 

com menos efeitos colaterais que a neomicina e o 
metronidazol.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

53
Identifique os valores de leucocitose e leucopenia utilizados na
definição de Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS).
(A) Leucocitose > 10.000 leuco/mm3 ou leucopenia < 5.000 

leuco/ mm3
(B) Leucocitose > 14.000 leuco/ mm3 ou leucopenia < 3.000 

leuco/ mm3
(C) Leucocitose > 12.000 leuco/ mm3 ou leucopenia < 4.000 

leuco/ mm3
(D) Leucocitose > 15.000 leuco/ mm3 ou leucopenia < 4.000 

leuco/ mm3
(E) Leucocitose > 14.000 leuco/ mm3 ou leucopenia < 5.000 

leuco/ mm3
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54
A dermatite seborreica do couro cabeludo é uma afecção 
dermatológica crônica que costuma evoluir com períodos de 
exacerbação e melhora. Na maioria das vezes pode ser 
controlada com tratamentos dermatológicos com vários produtos 
ao mesmo tempo ou em sistema rotacional de uso.
Assinale a alternativa que contém somente substâncias de uso 
tópico atualmente indicadas para o tratamento da dermatite 
seborreica de couro cabeludo.
(A) ácido salicílico -  coaltar -  cetoconazol.
(B) ácido hialurônico -  coaltar -  doxiciclina.
(C) ácido cítrico -  doxiciclina -  minoxidil.
(D) ácido salicílico -  hidrocortisona -  doxiciclina.
(E) cetoconazol -  hidrocortisona -  minoxidil.

55
Com relação ao glaucoma, analise as afirmativas a seguir.
I. O glaucoma agudo de ângulo fechado, com quadro clínico 

típico que inclui o olho vermelho, pode ser precipitado pelo 
uso de broncodilatadores em nebulizações.

II. Glaucoma é definido atualmente como o achado de pressão 
intraocular aumentada.

III. Medicações tópicas oculares para o tratamento do glaucoma 
têm frequentemente efeitos locais e sistêmicos.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta
(B) se somente a afirmativa II estiver correta
(C) se somente a afirmativa III estiver correta
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas

56
Com relação à intolerância a alimentos ricos em lactose, assinale 
V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) A deficiência isolada de lactase é geralmente acompanhada 

por perda de peso.
( ) A maioria de pacientes com deficiência de lactase não manifesta 

queixas ao ingerir um ou dois copos de leite de até 240 mL, em 
conjunto com outros alimentos e de forma espaçada.

( ) A deficiência de lactase em adultos pode ocorrer 
secundariamente a distúrbios gastrintestinais como giardíase 
e gastroenterite viral.

As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) F, V e V.
(C) V, F e F.
(D) V, V e F.
(E) F, F e V.

57
Com relação às síndromes coronarianas agudas, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) A síndrome coronariana aguda mais frequente é o infarto 

agudo do miocárdio com elevação do segmento ST.
( ) O infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST 

é mais frequente em homens do que em mulheres.
( ) A elevação das enzimas cardíacas na angina instável, embora 

também ocorra, apresenta valores menores do que em casos 
de infarto agudo com elevação do segmento ST.

As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, V e V
(B) V, F e V
(C) F, V e F
(D) V, V e F
(E) F, F e V

58
Embora a maioria das mulheres diagnosticadas como tendo 
câncer de mama não apresente fatores de risco identificáveis, 
alguns fatores de risco estão estabelecidos.
Com relação aos fatores de risco para câncer de mama em 
mulheres, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) O câncer de mama é mais frequente em mulheres multíparas. 
( ) O câncer de mama é mais frequente em mulheres de 

descendência judaica Asquenazi.
( ) O câncer de mama é mais frequente em mulheres que têm 

uma filha que teve câncer de mama.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F
(B) F, V e V
(C) V, F e F
(D) V, V e F
(E) F, F e V

59
Com relação ao Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE), analise as 
afirmativas a seguir.
I. Em TCE com hematoma subdural e desvio da linha média, na 

tomografia de crânio, a pressão arterial sistêmica deve ser 
reduzida imediatamente para valores normais em pacientes 
hipertensos, visando evitar danos neurológicos secundários.

II. O uso de soluções hipertônicas por via venosa é uma 
alternativa terapêutica aceita na assistência pré-hospitalar de 
casos de TCE.

III. A classificação de Glasgow para alterações no nível de 
consciência é inadequada, pouco acurada, em casos de TCE.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

60
Analise as assertivas sobre o uso do Desfibrilador Externo 
Automático (DEA) nas manobras de Ressuscitação 
Cardiorespiratória.
I. Caso o DEA seja totalmente automático e detecte um ritmo 

passível de ser tratado com um choque, irá sinalizar ao 
operador para que pressione o botão de choque.

II. O DEA permite identificar ritmo não chocável, impedindo o 
disparo inadequado da descarga elétrica.

III. Em função de suas especificações, tem seu uso atualmente 
recomendado durante as manobras de Ressuscitação 
Cardiopulmonar apenas no suporte de vida avançado.

Assinale
(A) se somente a assertiva I estiver correta.
(B) se somente a assertiva II estiver correta.
(C) se somente a assertiva III estiver correta.
(D) se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
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Questões discursivas

Questão 01
Um paciente de sexo masculino, 54 anos, é admitido no setor de emergência de um hospital, com dor torácica retroesternal em aperto, 
irradiada para o braço esquerdo, de forte intensidade, associada à sudorese e náuseas e de início há cerca de 30 minutos.

Para esse caso, descreva as medidas de investigação diagnostica e de tratamento médico recomendadas.

Questão 02

Uma paciente de 54 anos comparece ao setor de emergência referindo febre alta, calafrios e mal estar generalizado há 24 horas. Relata 
dor lombar à direita, contínua, há dois dias, associada a disúria e polaciúria há cinco dias. Ao exame apresenta temperatura axilar = 38,8°C, 
frequência cardíaca = 110 bpm, pressão arterial = 80x50mmHg, extremidades aquecidas e dor a punho percussão lombar à direita.

Para esse caso, descreva as medidas de investigação diagnóstica e de tratamento médico recomendadas nessa situação.

Atenção!
As folhas a seguir devem ser usadas como rascunho.
Transcreva suas respostas no local apropriado da folha de texto definitivo, pois não será avaliado o texto escrito em local indevido. 
Sua resposta deve ter no mínimo 20 (vinte) e no máximo, 30 (trinta) linhas.
Na folha de texto definitivo não se identifique, pois isso pode anular sua prova.
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