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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 02

PM do Rio de Janeiro diminui participação no desfile da
Independência
Mudança será feita para aumentar a segurança das ruas no
sábado, quando estão programadas mais manifestações

(A)
(B)

O tradicional desfile de 7 de Setembro na avenida
Presidente Vargas, no centro, vai ficar desfalcado neste ano.
A Polícia Militar do Estado, que conta com várias unidades
na parada, confirmou apenas a presença da Academia Dom
João VI, de oficiais. O porta-voz da corporação, tenentecoronel Cláudio Costa Oliveira, explicou nesta quinta-feira
(05) que a mudança será feita para aumentar a segurança
das ruas no próximo sábado, quando estão programadas
diversas manifestações.
“Estamos definindo o aumento do efetivo em razão
dessas manifestações que estão sendo passadas pela
internet”, explicou. “Mas isso não está totalmente definido”,
disse o tenente-coronel. Ele informou que nesta sexta-feira
(6) será decidida a programação do desfile.
Anualmente, homens e mulheres dos batalhões de
Choque, Florestal e de Operações Especiais, entre outras
unidades, participam do desfile da Independência. A parada
também conta com representantes da Marinha, do Exército,
além de bandas de escolas públicas. Amanhã, segundo
Oliveira, será divulgado ainda o esquema de segurança
para o sábado.
Martha Rocha, chefe da Polícia Civil, disse que o
esquema da corporação para sábado será o mesmo de
todos os feriados, com os delegados titulares de plantão.
“Todos estarão trabalhando como sempre estivemos em
qualquer feriado”, comentou, em entrevista concedida
ontem.
Na página do grupo Black Bloc, no Facebook, foi
convocado pelo grupo um ato paralelo ao desfile, às 7h30,
na Avenida Presidente Vargas, na altura da Rua Uruguaiana,
no centro. No mesmo local, está marcada para começar às
9h a manifestação popular do Grito dos Excluídos, que
desde 1995 reúne no Dia da Independência, entidades,
indivíduos, movimentos sociais e religiosos comprometidos
com as causas dos excluídos. Também estão agendados
nas mídias sociais o bloco Antiproibicionista, às 10h, em
frente ao Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (Ifics), da
Universidade Federal do Rio, no centro; o manifesto Fora
Renan, às 17h, na Cinelândia; e o ato Independência de
Quem?, também às 17h, no Largo do Machado, na zona sul
da cidade.

(C)

(D)

(E)

Em “A Polícia Militar do Estado, que conta com várias
unidades na parada, confirmou apenas a presença
da Academia Dom João VI, de oficiais.”, as vírgulas
foram utilizadas
para separar uma oração subordinada adjetiva que
restringe o termo antecedente.
para separar uma oração subordinada adverbial
que apresenta uma concessão em relação ao termo
antecedente.
para separar uma oração subordinada adjetiva que
acrescenta ao termo antecedente uma qualidade
acessória.
para separar uma oração subordinada adverbial
que apresenta uma finalidade em relação ao termo
antecedente.
para separar uma oração subordinada adverbial que
apresenta uma comparação com o termo antecedente.

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quanto à estrutura desse tipo de texto, podemos
afirmar que em “Mudança será feita para aumentar
a segurança das ruas no sábado, quando estão
programadas mais manifestações” temos
o corpo do texto.  
o lead.
o destinatário da mensagem.
a manchete ou título principal.
a submanchete ou título auxiliar.

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Mas isso não está totalmente definido”, o termo
destacado é um elemento coesivo que se refere
ao desfile de 7 de setembro.
à programação do desfile.
ao local onde ocorrerá o desfile.
à definição do aumento do efetivo.
à quantidade de manifestações que ocorrerão.

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Adaptado de http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/2013-09-05/pm-do
-rio-de-janeiro-diminui-participacao-no-desfile-da-independencia

Em “Martha Rocha, chefe da Polícia Civil, disse que
o esquema da corporação...”, a expressão destacada
exerce no texto função de
vocativo.
aposto.
adjunto adverbial.
adjunto adnominal.
agente da passiva.

QUESTÃO 01

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O texto acima
denominado
entrevista.
tutorial.
notícia.
resumo.
relato.

representa

o

gênero

textual
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QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O gênero textual apresentado tem como
característica a utilização de tempos verbais
específicos nas diferentes sequências estruturais
que o compõe. Assim, em “PM do Rio de Janeiro
diminui participação no desfile da Independência”, o
verbo destacado está empregado no
pretérito perfeito do indicativo.
pretérito imperfeito do subjuntivo.
futuro do indicativo.
presente do subjuntivo.
presente do indicativo.

(D)

(E)

RACIOCÍNIO LÓGICO E
Q U A N T I TAT I V O
QUESTÃO 11
Para encher uma piscina, 6 torneiras totalmente
abertas despejam 32 litros de água por minuto.
Quantos litros por minuto despejarão 15 torneiras,
nas mesmas condições?
(A)
50 litros.
(B)
60 litros.
(C)
70 litros.
(D)
80 litros.
(E)
90 litros.

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Estamos definindo o aumento do efetivo...” [...]
“Mas isso não está totalmente definido”, o termo
destacado acrescenta à relação das orações um
sentido de
contraste.
adição.
alternância.
conclusão.
explicação.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 08

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “... foi convocado pelo grupo um ato paralelo ao
desfile...”, a expressão destacada na oração exerce
função de
aposto.
agente da passiva.
objeto direto.
objeto indireto.
complemento nominal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 09

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

(B)

(C)

Joana tinha uma dívida. Em um determinado mês ela
pagou 20% do valor total dessa dívida. Sabendo que
R$ 1.080,00 correspondem a 45% do restante a ser
pago, qual o valor da dívida inicial de Joana?
R$ 2000,00.
R$ 2200,00.
R$ 2400,00.
R$ 2600,00.
R$ 3000,00.

QUESTÃO 13
Se um número desconhecido x está entre 107 e
108, ou seja, 107 < x < 108, assinale a alternativa que
apresenta o número de algarismos da parte inteira
de x.
(A)
9.
(B)
8.
(C)
7.
(D)
6.
(E)
5.

De acordo com o texto, podemos inferir que
o texto em questão tem a função de informar que o evento
de 7 de setembro, ao qual se refere o texto, ocorrerá do
mesmo modo que em anos anteriores.
a programação do desfile de 7 de setembro foi decidida
com vários meses de antecedência ao evento.
as manifestações previstas para acontecer influenciarão
diretamente na participação da corporação militar no
desfile.
não existe a chance de ocorrer manifestações
concomitantes ao desfile, caso as convocações
realizadas pela internet sejam atendidas.
a Polícia civil participará efetivamente do desfile de 7 de
setembro, como tem feito todos os anos.

QUESTÃO 14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 10

(A)

convocado pelo grupo um ato paralelo ao desfile...” a
utilização das vírgulas está inadequada.
Em “Mas isso não está totalmente definido”, o termo
destacado pode ser substituído por “Contudo” sem que
haja prejuízo sintático e semântico.
A utilização das aspas em “Todos estarão trabalhando
como sempre estivemos em qualquer feriado” ocorreu
por tratar-se de discurso indireto.

Assinale a alternativa correta quanto ao que se
afirma.
Em “Também estão agendados nas mídias sociais...”
os termos destacados podem ser substituídos por está
agendado para que a concordância fique adequada.
Em “a segurança das ruas no próximo sábado, quando
estão programadas diversas manifestações.”, a utilização
da vírgula é obrigatória.
Em “Na página do grupo Black Bloc, no Facebook, foi

Utilizando noções sobre porcentagem, assinale a
alternativa que apresenta o mesmo valor de (20%)².
2%.
200%.
4%.
40%.
400%.

QUESTÃO 15

Fazendo uma divisão entre a população pela área
da região, obtemos uma razão chamada densidade
demográfica, geralmente expressa em habitantes por
quilometro quadrado. Esteio é um município pequeno
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

com aproximadamente 27,543 km², situado no Rio Grande do Sul. Se esse município possui aproximadamente
80.669 habitantes, qual é a sua densidade demográfica (aproximadamente)?
2.928 hab/km².
2.876 hab/km².
2.543 hab/km².
1.876 hab/km².
1.654 hab/km².

INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um Software.
(A)
CMOS
(B)
Windows Explorer
(C)
BIOS
(D)
Planilha eletrônica (Microsoft Excel)
(E)
Linux
QUESTÃO 17
Considere a figura a seguir, que ilustra parte de uma planilha eletrônica Microsoft Excel 2010 (instalação padrão
português – Brasil). Nesta planilha, foi inserida, na célula C12, uma fórmula conforme mostrado na imagem. O
valor obtido na referida célula será

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

890
R$ 3,00
420
470
ERRO
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QUESTÃO 18

Considerando a figura a seguir, que ilustra parte de uma planilha eletrônica Microsoft Excel 2010 (instalação
padrão português – Brasil), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Ao ser aplicada na célula E3, a fórmula =SOMASE(B3:D8;”<=4000”) obtêm-se como resultado o valor 8000.

II.

Para inserir um gráfico contendo MÊS e RECEITA, é necessário selecionar a coluna MÊS e a coluna RECEITA
e na guia DADOS selecionar a opção GRÁFICOS.

III.

Ao ser aplicada na célula D9, a fórmula =SOMA(D3:D8) obtêm-se como resultado o valor R$13.000,00.

IV.

Ao ser aplicada na célula E9, a fórmula =SE(SOMA( B3:B8)>=SOMA(C3:C8);”LUCRO”;”PREJUIZO”) obtêmse como resultado a expressão LUCRO.

Apenas I.
Apenas I e III.
Apenas III e IV.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 19

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.
Software _________ ou ___________ é aquele cuja cópia, redistribuição ou modificação é em alguma medida
_________ pelo seu criador ou distribuidor.
Free  /  não livre / restrito
Open Source / não livre / liberado
Proprietário / não livre / restrito
Proprietário  /  Aberto / liberado
Operacional / livre / bloqueado

QUESTÃO 20

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre conceitos de segurança (proteção de informação, vírus e assemelhados). O programa autorreplicante que
se assemelha a um vírus, porém não necessita de hospedeiro para se propagar é denominado
Spam.
Phishing.
Cavalo de Troia (Trojan).
Vírus de Boot.
Worm.

QUESTÃO 21
Considerando os conceitos de segurança (proteção de informação, vírus e assemelhados), o vírus que tem a
habilidade de se alterar a cada infecção, o que torna sua identificação mais difícil, é um vírus do tipo
(A)
Macro.
(B)
Polimórfico.
(C)
Encriptado.
(D)
Paravírus.
(E)
Trojan.
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QUESTÃO 22
Sobre conceitos básicos em informática, assinale a
alternativa correta.
(A)
O Hardware de um computador é composto de CPU,
periféricos e Sistema Operacional.
(B)
A lixeira do Sistema Operacional Windows tem a função
de armazenar os vírus detectados pelo antivírus.
(C)
O Linux Ubuntu é um Editor de Imagem avançado.
(D)
BrOffice Writer e Microsoft Word são Softwares
aplicativos com a função de edição de texto.
(E)
O Excel é um hardware com função de calculadora.

LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 26

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 23

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um usuário de computador com o Sistema
Operacional Windows 7 (instalação padrão português
– Brasil) utilizou o computador por um período de
tempo. Nesse período, excluiu vários arquivos e
programas, criou outros arquivos e instalou novos
programas. Esse usuário notou que seu computador
ficou um pouco mais lento. Que ferramenta do
sistema operacional é indicada para ser utilizada por
esse usuário para tornar o computador mais rápido
e eficiente?
Monitor de recursos.
Ponto de partida.
Desfragmentador de disco.
Ferramenta de captura.
Firewall do Windows.

(D)

(E)

QUESTÃO 27
De acordo com a Lei 8.112/90, o deslocamento do
servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo
quadro, com ou sem mudança de sede, caracteriza
(A)
Redistribuição.
(B)
Remoção.
(C)
Substituição.
(D)
Vacância.
(E)
Promoção.

QUESTÃO 24
Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale
a alternativa correta.
O ___________ faz parte do pacote _________,
uma suíte de produtos que combina diversos
tipos de _________para a criação de documentos,
____________________ e para o gerenciamento de
e-mails.
(A)
Writer   /   Microsoft Office   /   Softwares   /   Planilhas e
apresentações
(B)
Word - Microsoft Office   /   Softwares   /   Planilhas e
apresentações
(C)
Windows / Microsoft Office  /  Softwares  /  Planilhas e
apresentações
(D)
Word   /   Broffice.org   /   Hardware   /   Planilhas e
apresentações
(E)
Writer   /   Microsoft Office   /   Hardware   /   Planilhas e
apresentações

QUESTÃO 28

(A)

(B)

(C)

QUESTÃO 25

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a Constituição Federal, extinto o
cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor
estável
será imediatamente exonerado, com direito à indenização
proporcional ao tempo de serviço.
será compulsoriamente demitido, sem direito à
indenização.
ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional
ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento
em outro cargo.
ficará em disponibilidade, recebendo o valor equivalente
a sua remuneração, acrescida de 25%, até seu adequado
aproveitamento em outro cargo.
será imediatamente afastado por férias e, em seguida, por
licença sem remuneração, até dois anos, posteriormente
será exonerado.

Com relação a Spam no ambiente de internet,
assinale a alternativa correta.
São sistemas de gerenciamento de dados.
É o processo de enviar arquivos de texto, vídeo ou
imagens de um computador para um servidor remoto.
Consiste em uma linguagem de marcação utilizada para
produção de páginas na web.
É um padrão baseado na linguagem XML que informa
aos leitores as novidades dos sites do seu interesse.
Uma mensagem eletrônica recebida, mas não solicitada
pelo usuário.

(D)

(E)
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De acordo com a Lei 8.112/90, a ajuda de custo
destina-se a compensar as despesas de instalação
do servidor que, no interesse do serviço, passa a ter
exercício em nova sede, com mudança de domicílio
em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de
indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge
ou companheiro que detenha também a condição de
servidor, vir a ter exercício na mesma sede.
destina-se ao servidor que, a serviço, afastar-se da sede
em caráter eventual ou transitório para outro ponto do
território nacional ou para o exterior, para compensar
despesas com passagens e com pousada, alimentação
e locomoção urbana.
destina-se ao servidor que realizar despesas com a
utilização de meio próprio de locomoção para a execução
de serviços externos, por força das atribuições próprias
do cargo.
destina-se
ao
ressarcimento
das
despesas
comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel
de moradia ou com meio de hospedagem administrado
por empresa hoteleira, no prazo de um mês após a
comprovação da despesa pelo servidor.
destina-se ao servidor que atuar como instrutor em curso
de formação, de desenvolvimento ou de treinamento
regularmente instituído no âmbito da administração
pública federal.

Cargo: Médico / Área - Clínica Médica

QUESTÃO 29

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com o Código Penal, a conduta de
apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que,
no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem
não é crime, podendo caracterizar somente ato de
improbidade administrativa.
embora seja crime, a conduta não é punível.
caracteriza o crime de Prevaricação.
caracteriza o crime de Peculato mediante erro de outrem.
caracteriza o crime de Corrupção passiva.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 34

QUESTÃO 30

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

operatório de cirurgia bariátrica e naqueles com
ressecções intestinais extensas. São pacientes com
pré- disposição para:
Distrofia muscular
Nefrolitiase
Apendicite
Lipodistrofia
Anemia

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a Lei 11.892/2008, para efeito de
incidência das disposições que regem a autonomia
e a utilização dos instrumentos de gestão do quadro
de pessoal e de ações de regulação, avaliação
e supervisão das instituições e dos cursos de
educação profissional e superior, o Colégio Pedro II
é equiparado
aos Centros Federais de Educação Tecnológica.
às Empresas Públicas.
às Instituições Particulares.
às Universidades Tecnológicas.
aos Institutos Federais.

São
causas
de
parotidite
imunodeficiência:
cálculos.
neoplasias.
autossômica dominante.
deficiência seletiva de IgA.
síndrome de Sjögren.

recorrente

por

QUESTÃO 35

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A vacina tetra viral é segura - tem 97% de eficácia
e raramente causa reações alérgicas. Não haverá
campanha de vacinação, pois a vacina tetra viral será
disponibilizada na rotina dos serviços públicos em
substituição à
primeira dose da vacina tríplice viral.
segunda dose da vacina tríplice viral.
terceira dose da vacina tríplice viral.
primeira dose da febre amarela.
segunda dose da DTP.

QUESTÃO 36
QUESTÃO 31

(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

A perícia oficial poderá ser dispensada, para a
concessão de licença para tratamento de saúde,
desde que
não ultrapasse o período de cinco dias corridos.
o assegurado não autorize a especificação do diagnóstico
em seu atestado.
por perícia oficial singular, em caso de licenças que não
excederem o prazo de cento e vinte dias no período de
doze meses, a contar do primeiro dia de afastamento.
mediante avaliação por junta oficial, em caso de licenças
que excederem o prazo de 120 dias.
somada a outras licenças para tratamento de saúde,
gozadas nos doze meses anteriores, seja superior a
quinze dias.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 37
Qual a exotoxina responsável por inibir a liberação
do neurotransmissor através da membrana présináptica, por várias semanas, envolvendo dessa
forma o controle motor central, a função autonômica
e a junção neuromuscular?
(A)
Tetanolisina.
(B)
Acetilcolina.
(C)
Adenilato ciclase invasiva.
(D)
Exotoxina A.
(E)
Tetanospasmina.

QUESTÃO 32

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O Ministério da Saúde está ampliando a faixa etária
para a vacinação contra o vírus do papiloma humano
(HPV), usada na prevenção de câncer de colo do
útero. Já em 2014, meninas dos 11 aos 13 anos
receberão as duas primeiras doses necessárias à
imunização, a dose inicial e a segunda seis meses
depois. A terceira dose deverá ser aplicada
um ano após a primeira dose.
dois anos após a segunda dose.
três anos após a segunda dose.
quatro anos após a primeira dose.
cinco anos após a primeira.

São medicações associadas à nefrolitíase, EXCETO
suplementos de cálcio e suplementos de vitamina D.
acetazolamida.
vitamina C (dose inferior a 4 g/dia).
sulfonamidas e triantereno.
indinavir e atazanavir.

QUESTÃO 33

QUESTÃO 38
São características do exantema na varicela:
(A)
surgimento céfalo-caudal.
(B)
continuidade das lesões.
(C)
pústulas dois dias antes do exantema.

A hiperoxalúria entérica é uma condição
particularmente problemática encontrada em
pacientes com má absorção de gordura, como pode
ocorrer em portadores de doença de Crohn, em pós-

8

Cargo: Médico / Área - Clínica Médica

(D)
(E)

(B)

início no pescoço e tronco e mais intenso nas axilas e
região inguinal.
micropapular difuso.

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 39

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As manchas de Koplik são encontradas na suspeita
de
rubéola.
varicela.
sarampo.
escarlatina.
dengue.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 40

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

São fatores de risco para conjuntivite bacteriana:
idade.
diabetes mellitus.
imunodeficiência.
alterações da integridade da conjuntiva.
aumento da secreção lacrimal.

(A)

São manifestações pouco frequentes, mas que
podem estar presentes na dengue, EXCETO
eritema nodoso.
sonolência.
síndrome de Reye.
síndrome de Guilian-Barré.
encefalite.

(B)
(C)

QUESTÃO 42

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

São diagnósticos laboratoriais de dengue, EXCETO
anatomopatológico seguido de imuno-histoquimica.
Teste sorológico
Elisa NS1
RT-PCR
hemograma

(D)
(E)

QUESTÃO 43
São manifestações clinicas e sinais de intoxicação
com hiperatividade adrenérgica, EXCETO
(A)
ansiedade, sudorese, taquicardia, hipertensão e pupilas
midriáticas.
(B)
dor precordial e infarto agudo do miocárdio.
(C)
hipertermia e rabdomiólise.
(D)
diminuição dos ruídos intestinais e retenção urinária.
(E)
acidente vascular cerebral e convulsões.

Assinale a alternativa INCORRETA.
A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício.
A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único
de Saúde (SUS), em caráter obrigatório.
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na
formulação e execução de políticas econômicas e
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de
outros agravos e no estabelecimento de condições que
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família,
das empresas e da sociedade.
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais
e municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público constitui o
Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 48

(A)

(B)

QUESTÃO 44

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio
probatório, por período de 24 (vinte e quatro) meses,
durante o qual a sua aptidão e capacidade serão
objeto de avaliação para o desempenho do cargo.
São fatores a serem analisados, EXCETO
assiduidade.
interação social.
disciplina.
capacidade de iniciativa e produtividade.
responsabilidade.

QUESTÃO 47

QUESTÃO 41

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ingestão de substâncias corrosivas como ácidos ou
base.
ingestão de hidrocarbonetos.
risco de hemorragia do trato gastrintestinal.
hiperglicemia.

(C)

Bloqueadores alfa e beta, bloqueadores dos canais
de cálcio e clonidina são responsáveis por
síndrome asfixiante.
síndrome convulsiva.
intoxicação com sangramento.
síndrome simpaticolítica.
intoxicação sem efeito inicial no sistema nervoso central.

(D)
(E)

A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo,
as seguintes atribuições, EXCETO
definição das instâncias e mecanismos de controle,
avaliação e de fiscalização das ações e serviços de
saúde.
acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de
saúde da população e das condições ambientais.
administração dos recursos orçamentários e financeiros
destinados, bianual, à saúde.
organização e coordenação do sistema de informação
de saúde.
elaboração de normas técnicas e estabelecimento de
padrões de qualidade e parâmetros de custos que
caracterizam a assistência à saúde.

QUESTÃO 45

(A)

São contra indicações à lavagem gástrica, EXCETO
rebaixamento do nível de consciência com perda dos
reflexos de proteção das vias aéreas.
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QUESTÃO 49
Doença exantemática viral aguda, caracterizada
por febre baixa e exantema maculopapular, que
se inicia na face, couro cabeludo e pescoço,
espalhando-se para o tronco e membros,
acompanhada por linfadenopatia generalizada,
principalmente suboccipital, pós-auricular e
cervical posterior, geralmente precedendo o
exantema, em 5 a 10 dias. Adolescentes e adultos
podem
apresentar
poliartralgia,
poliartrite,
conjuntivite, coriza e tosse. Qual o provável
diagnóstico clínico?
(A)
Rubéola.
(B)
Doença exantemática febril aguda.
(C)
Escarlatina.
(D)
Exantema súbito.
(E)
Dengue.
QUESTÃO 50

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Clinicamente, o tétano acidental manifesta-se
dislalia, insuficiência respiratória e paralisia muscular
difusa.
dislexia, dislalia e disfagia.
disfagia, hipertonia do músculo masseter, rigidez de
nuca e abdômen em tábua.
paralisia do músculo diafragma, masseter, sialorreia,
fotofobia e insônia.
fotofobia, disfagia, dislexia e dislalia.
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