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PORTUGUÊS 
 

Considere a charge abaixo para responder as questões 01, 02 

e 03: 
 

 
Fonte: http://chargedodiemer.blogspot.com/2009 

 

01. O processo ambíguo presente na charge é característica 

predominante da função:  

A) Fática  

B) Conativa  

C) Referencial 

D) Metalinguística  

E) Emotiva 

 

02. Quanto ao aspecto cômico da charge, analise os itens 

abaixo e assinale a ÚNICA alternativa correta. 

I. A instauração do processo de ambiguidade motivou-

se ironicamente pelo personagem cavalo. 

II. Há um diálogo direto entre o cavalo e o homem.   

III. Há uma insinuação passiva por parte de um dos per-

sonagens pela inversão de valores.  

IV. O discurso do personagem homem ventila à hipótese 

de que o mesmo encontra-se embriagado.  

 

Está(ão) correta(s) 

A) todas as proposições 

B) apenas a proposição I 

C) apenas as proposições I, II e III 

D) apenas as proposições I, III e IV 

E) apenas as proposições II e IV 

 

03. Na expressão “Mas, báh! Cadê meu cavalo???” podemos 

inferir que: 

I. Ocorre uma variação linguística regional; 

II. Há o registro de uma linguagem coloquial; 

III. Existe o registro de uma inadequação ortográfica. 

 

Está(ão) correta(s) 

A) apenas a proposição I;  

B) apenas as proposições I e II; 

C) apenas as proposições II e III; 

D) apenas a proposição III; 

E) todas as proposições. 

 

04. Assinale a alternativa abaixo em que todas as palavras 

estão acentuadas corretamente. 

A) Orgão Lápis, médico  

B) Cáries, Virus, infância 

C) Ímã, mármore, armazém  

D) Album, céu, chapéu 

E) Odontologo, vôo, saúde 

 

05. Todos os enunciados abaixo correspondem a orações 

subordinadas substantivas, EXCETO: 

A) Espero sinceramente isto: que vocês não faltem 

mais. 

B) Desejo que ela volte. 

C) Gostaria de que todos me apoiassem. 

D) Tenho medo de que esses assessores me traiam. 

E) Os jogadores que foram convocados apresentaram-

se ontem. 

 

06. Analise, sistematicamente, o enunciado abaixo e respon-

da: 

 
 

A expressão supracitada corresponde a um slogan de um 

restaurante da capital Aracaju. Nela é possível identificar: 

A) uma relação de antítese  

B) uma postura onomatopéica 

C) a presença de anáfora 

D) um processo metonímico 

E) um caráter metafórico  

 

Considere a imagem abaixo para responder a questão 07. 

 
 

07. A imagem acima apresenta algumas inadequações perante 

a norma padrão. Entre elas podemos destacar: 

I. Inversão de termos na frase. 

II. Uso inoportuno do acento agudo; 

III. Uso da letra “Z” no lugar de “S” representando o 

mesmo fonema; 

 

Está(ao) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) I e II, apenas; 

D) II e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

Considere a imagem abaixo e responda as questões 08 e 09. 
 

 

Leccapiatti – No coração da cidade 
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08. O verbo sorrir da forma como se encontra grafado no 

texto ilustrado acima, pode ser conjugado: 

A) no presente do subjuntivo, apenas; 

B) no pretérito imperfeito do modo indicativo e no pre-

sente do modo subjuntivo, apenas; 

C) no imperativo afirmativo, apenas; 

D) no pretérito imperfeito do modo indicativo, apenas; 

E) no pretérito imperfeito do modo indicativo, no pre-

sente do modo subjuntivo e no imperativo afirmati-

vo. 

 

09. Ainda sobre o texto ilustrado, assinale a ÚNICA alterna-

tiva INCORRETA. 

A) O texto registra a presença de um sujeito determina-

do. 

B) O texto registra um sujeito composto. 

C) Há o registro de um verbo nominal no gerúndio.  

D) “Filmado” tem valor adjetivo. 

E) O texto registra a presença de um verbo de ligação 

grafado com a ausência de acentuação gráfica.    

 

10. Ainda sobre adequações ortográficas, assinale a ÚNICA 

alternativa em que todas as palavras estão grafadas conforme 

a norma padrão. 

A) paletó, ponteagudo, requisito  

B) análize, enxadrista, roraimense 

C) insosso, insensatez, sensual 

D) lixeiro, insersão, rochoso  

E) flecha, frizo, camurça  

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Atualmente o posto de presidente do Supremo Tribunal 

Federal, o chamado STF, tem sido da pessoa de: 

A) Gilmar Ferreira Mendes 

B) Joaquim Barbosa  

C) Ellen Gracie Northfleet 

D) Marco Aurélio Mendes de Faria Mello 

E) Antonio Cezar Peluso 

 

12. Todas as alternativas abaixo contribuem, gravemente, 

para o aquecimento global, exceto: 

A) Crescimento e surgimento de desertos: o aumento da 

temperatura provoca a morte de várias espécies ani-

mais e vegetais, desequilibrando vários ecossiste-

mas. Somado ao desmatamento que vem ocorrendo, 

principalmente em florestas de países tropicais (Bra-

sil, países africanos), a tendência é aumentar cada 

vez mais as regiões desérticas em nosso planeta; 

B) Aumento do nível dos oceanos: com o aumento da 

temperatura no mundo, está em curso o derretimento 

das calotas polares. Ao aumentar o nível da águas 

dos oceanos, podem ocorrer, futuramente, a submer-

são de muitas cidades litorâneas; 

C) Aumento de poços artesianos: com o número de po-

ços artesianos em crescimento acelerado, tem se ve-

rificado uma intensa onda de infiltrações entre as ro-

chas sedimentares, provocando uma rachadura nas 

áreas próximas as barragens e barreiras, causando 

risco às áreas residenciais envolvidas.  

D) Ondas de calor: regiões de temperaturas amenas tem 

sofrido com as ondas de calor. No verão europeu, 

por exemplo, tem se verificado uma intensa onda de 

calor, provocando até mesmo mortes de idosos e cri-

anças. 

E) Aumento de furacões, tufões e ciclones: o aumento 

da temperatura faz com que ocorra maior evapora-

ção das águas dos oceanos, potencializando estes ti-

pos de catástrofes climáticas; 

 

13. Leia o texto abaixo: 

 

Caminhando e cantando e seguindo a canção 

Somos todos iguais, braços dados ou não 

Nas escolas, nas ruas, campos, construções 

Caminhando e cantando e seguindo a canção(...) 

 

O trecho acima é um fragmento da música Para não dizer 

que não falei de flores, que ve4m sendo veiculada inúmeras 

vezes pela mídia televisiva brasileira fazendo alusão ao perí-

odo da Ditadura Militar. Esta letra pertence a um lendário 

brasileiro que foi perseguido durante a Ditadura Militar. Mar-

que a alternativa que traz o autor desta música. 

 

A) Geraldo Azevedo 

B) Geraldo Vandré 

C) Zé Ramalho 

D) Chico César 

E) João Gilberto 

 

14. Mais um ministro do Governo de Dilma Rousseff pediu 

demissão depois de a imprensa ter denunciado irregularidades 

com dinheiro público, tornando-se o quinto ministro a deixar 

a pasta na gestão da Presidente Dilma. Desta vez foi o Minis-

tro Pedro Novais que estava a frente do Ministério:  

A) das Minas e Energia; 

B) da Educação; 

C) da Saúde; 

D) da Integração Nacional; 

E) do Turismo. 

 

15. Recentemente, o Consórcio Inframérica, formado pelo 

grupo Engevix e pelo argentino Corporación America, apre-

sentou proposta de R$ 170 milhões e venceu, em disputa 

acirrada, o leilão que concedeu ao grupo o direito de constru-

ir, manter e explorar um aeroporto brasileiro. Trata-se do 

primeiro aeroporto que será administrado pela iniciativa pri-

vada. Assinale, entre as alternativas abaixo, o aeroporto de foi 

leiloado pelo grupo Engevix e pelo argentino Corporación 

America: 

A) Aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo 

B) Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek de 

Brasília 

C) Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amaran-

te do Rio Grande do Norte 

D) Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo 

Magalhães de Salvador 

E) Aeroporto Internacional de Viracopos de Campinas 
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16. Segundo a história o município de Cumbe foi um grande 

produtor de: 

A) laranja; 

B) algodão; 

C) palma; 

D) macaxeira; 

E) café. 

 

17. O gentílico do município de Cumbe é: 

A) cumbiano; 

B) cuimbense; 

C) cumbense; 

D) cumbeense; 

E) icumbense. 

 

18. O aniversário do município de Cumbe é comemorado no 

dia: 

A) 25 de outubro; 

B) 30 de outubro; 

C) 25 de novembro; 

D) 30 de novembro; 

E) 31 de novembro. 

 

19. O município de Cumbe está localizado na mesorregião: 

A) do agreste sergipano; 

B) do leste sergipano; 

C) do sertão sergipano; 

D) do litoral sergipano; 

E) nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

20. Segundo o IBGE de 2010 (Instituto Brasileiro de Geogra-

fia e Estatística) o município de Cumbe possui cerca de: 

A) 3.000 habitantes; 

B) 1.500 habitantes; 

C) 5.900 habitantes; 

D) 6.000 habitantes; 

E) 3.813 habitantes. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Para que se obtenha uma cobertura vacinal ideal contra a 

Poliomielite faz-se necessário que a criança receba a Vacina 

Sabin no seguinte esquema: 

A) 03 doses e 01 reforço 

B) 03 doses e 02 reforços 

C) 03 doses durante o 1º ano de vida 

D) 02 doses e 01 reforço 

E) 01 dose e 01 reforço 

 

22. Com relação à Vacina contra o Sarampo, e ao se conside-

rar os estudos de Soroconversão, a idade mais indicada para 

que se proceda a vacinação é: 

A) 06 meses de idade 

B) 09 meses de idade 

C) 01 ano e 03 meses de idade 

D) 01 ano e meio de idade 

E) 02 anos de idade 

 

 

23. Na Unidade de Saúde onde você trabalha se adquiriu uma 

nova Geladeira para preservação das Vacinas de uso regular 

no processo de Imunização dos usuários. Ao fazer a regula-

gem do Termostato da Geladeira, questiona-se qual deve ser a 

Temperatura em que se deve deixar a Geladeira em funcio-

namento, e você afirma que esta deve ser (em º Celsius): 

A) –02 

B) 0 

C) +02 

D) –04 

E) +08 

 

24. Atualmente a expressão “Política Social” tem sido utili-

zada cada vez mais em textos das mais diversas origens 

quando das discussões relativas a Programas Governamentais 

e assuntos de origem política relacionados às mais diferentes 

áreas de atuação Estatal, como Saúde, Educação, Transporte, 

Moradia etc. Mas, precisamente, a expressão Política Social 

tem que ver com: 

A) Ações Políticas direcionadas principalmente às po-

pulações de baixa renda, podendo ser de origem Pú-

blica ou Privada ou Mista. 

B) Ações Políticas ou Projetos que tenham o Estado 

como sua fonte originária. 

C) Políticas Públicas que estão direcionadas para áreas 

específicas, quais sejam, Saúde, Habitação e Educa-

ção. 

D) Ações diretamente desempenhadas pelo Executivo. 

E) Projetos e Programas Sociais articulados conjunta-

mente pelo Setor Público e o Privado. 

 

25. Com relação ao Preenchimento da Declaração de Óbi-

to, identifique qual das alternativas seguintes encontra-se 

INCORRETA: 

A) A importância da correção do preenchimento da De-

claração de Óbito reside no fato de esta ser a base de 

estudos epidemiológicos e clínicos. 

B) Devem constar nela como causa quaisquer doenças, 

estados mórbidos e lesões que produziram a morte 

ou que contribuíram para que esta tenha ocorrido. 

C) O espaço a ser preenchido como causa básica é usa-

do na tabulação das estatísticas de mortalidade. 

D) Pode-se omitir as circunstâncias do acidente ou da 

violência que produziram as lesões determinantes do 

óbito. 

E) Deve-se registrar corretamente a sucessão de estados 

patológicos a partir da causa básica do óbito. 

 

26. Quais são os requisitos mínimos para que um município 

se credencie a receber recursos financeiros do SUS? 

A) Existência de Hospitais de referência para tratamen-

to de patologias graves. 

B) Existência de uma Secretaria de Saúde Municipal 

atuante e que possua profissionais qualificados para 

atuarem em todos os níveis assistenciais, ou seja, ní-

veis primário, secundário e terciário. 

C) Todos os requisitos citados na alternativa “B”, além 

de existência de um contrato de serviços para assis-

tência de pacientes em nível quaternário. 

D) Existência de Unidades de Saúde nas áreas urbana e 

rural, com equipes de saúde exercendo atividades 

participantes dos Programas do Governo. 
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E) Constituição de um Conselho Municipal de Saúde e 

do Fundo Municipal de Saúde.   

 

27. Com relação às Políticas de Previdência Social do Es-

tado no Brasil, pode-se considerar como primeiro exemplo 

histórico: 

A) A criação do Fundo de Garantia por Tempo de Ser-

viço (FGTS). 

B) A Legislação de regulamentação das Caixas de Apo-

sentadoria e Pensão. 

C) A Lei Orgânica da Previdência Social. 

D) O Capítulo de Seguridade Social da Constituição 

Federal de 1988. 

E) A criação do Ministério da Previdência Social no 

Governo Lula em 2003.   

 

28. Todas as afirmativas seguintes são medidas propostas 

pelo Movimento de Reforma Sanitária para equacionar os 

problemas de saúde no Brasil, com exceção de uma. Qual?  

A) Centralização dos recursos destinados à Saúde em 

um Fundo Nacional de Saúde. 

B) Diversificação de formas de produção e de remune-

ração dos serviços. 

C) Reconhecimento da saúde como direito do cidadão. 

D) Controle Público do setor Privado. 

E) Definição de atribuições por diferentes níveis de 

Governo. 

 

29. O acesso aos serviços de saúde no Brasil tem, segundo a 

Constituição em vigor, tem um caráter: 

A) Universal, ao qual todos tem direito. 

B) Civil, em que a responsabilidade estatal é restrita e 

adstrita. 

C) Civil, sendo de inteira responsabilidade do usuário a 

escolha dos mesmos, embora se sugira que se utili-

zem os serviços mais próximos de sua residência 

quando da atenção às necessidades básicas. 

D) Seletivo, ou seja, o setor Público deve arcar com as 

necessidades principalmente da população economi-

camente menos favorecida. 

E) Seletivo, ou seja, far-se-á uma dicotomia dos servi-

ços a partir de níveis salariais específicos. 

 

30. Qual das opções seguintes NÃO consta entre as ações 

propostas pelo Programa Nacional de Assistência à Saúde da 

Criança – 1984? 

A) As Imunizações. 

B) O Aleitamento materno. 

C) O controle das Parasitoses Intestinais. 

D) O controle das infecções respiratórias agudas. 

E) O acompanhamento do crescimento e desenvolvi-

mento da criança. 

 

31. Qual das alternativas seguintes constitui-se na 1ª alteração 

hormonal laboratorialmente detectável na Síndrome do Cli-

matério? 

A) Diminuição do FSH 

B) Aumento do LH 

C) Aumento do FSH 

D) Diminuição da Testosterona 

E) Diminuição do Estradiol 

 

32. Qual das seguintes patologias implica em maior risco para 

desenvolvimento de Adenocarcinoma de Endométrio? 

A) Metaplasia intestinal 

B) Hiperplasia Endometrial complexa sem atipias 

C) Pólipo endometrial 

D) Atrofia endometrial 

E) Hiperplasia endometrial simples com atipias 

 

33. Uma paciente jovem de 26 anos de idade apresenta em 

seu exame colpocitológico de rotina uma lesão intraepitelial 

de alto grau. Qual deve ser a conduta neste caso? 

A) Colposcopia com biópsia 

B) Criocauterização da lesão 

C) Conização 

D) Histerectomia 

E) Repetir a Citologia 

 

34. Considere os seguintes dados clínicos de uma paciente de 

60 anos de idade: inicia quadro de sangramento vaginal de 

pequena quantidade por cerca de dois dias, sem apresentar 

sintomas associados. Não faz uso de reposição hormonal. 

Dentre as alternativas seguintes, o diagnóstico mais provável 

é: 

A) Atrofia endometrial 

B) Pólipo endometrial 

C) Hiperplasia endometrial 

D) Adenocarcinoma de endométrio 

E) Sarcoma do estroma endometrial 

 

35. Uma paciente de 49 anos de idade assintomática apresen-

ta ao exame ginecológico útero aumentado para 10 semanas e 

o exame de USG evidencia miomatose uterina. Qual dentre as 

condutas citadas a seguir é a mais CORRETA neste caso? 

A) Cirúrgica, por meio de ablação endometrial 

B) Cirúrgica, por meio de histerectomia abdominal 

C) Tratamento clínico com análogos do hormônio libe-

rador de gonadotrofinas para reduzir o volume uteri-

no 

D) Cirúrgica, pelo risco de degeneração sarcomatosa 

que pode ocorrer em cerca de 05% dos casos 

E) Expectante, com exame ginecológico e USG perió-

dicos 

 

36. Dentre os Agentes Etiológicos das Vulvovaginites citados 

abaixo, um está relacionado ao abuso sexual na infância. 

Qual? 

A) Entamoeba coli 

B) Trichomonas vaginallis 

C) Gardnerella vaginallis 

D) Entamoeba coli 

E) Candida sp 

 

37. Para se manter fixo em sua posição mediana, em antever-

soflexão, o útero dispõe dos sistemas de suspensão, conten-

ção e: 

A) Tração 

B) Distensão 

C) Contração 

D) Sustentação 

E) Retenção 
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38. O Hormônio cujo estímulo leva a uma maior ou menor 

produção de muco pelas glândulas endometriais é: 

A) Prolactina 

B) Progesterona 

C) Testosterona 

D) Folículo-Estimulante 

E) Estrogênio  

 

39. As metástases mais frequentes em casos de Coriocarci-

noma são encontradas em qual dos seguintes órgãos? 

A) Fígado 

B) Cérebro 

C) Osso 

D) Pulmão 

E) Ovário 

 

40. Uma paciente apresenta em mama direita uma massa de 

01 cm de eixo móvel, indolor, não aderente à pele. Feita a 

biópsia o exame histopatológico de congelação revelou tratar-

se de adenofibroma de mama. O tratamento indicado é: 

A) Mastectomia simples 

B) Mastectomia radical 

C) Quimioterapia 

D) Tumorectomia  

E) Radioterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


