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Verifique se esta 
LETRA é a mesma 

do seu Cartão 
de Respostas.

DE ACORDO COM O EDITAL, O 
CANDIDATO QUE FIZER PROVA 

DE LETRA DIFERENTE SERÁ 
ELIMINADO.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTAO DE RESPOSTAS, 
A FRASE DE GABRIELE D'ANNUNZIO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

u Nunca é tarde para tentar o desconhecido. Nunca é tarde para ir mais além. //

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

•  ESTE CADERNO CONTÉM 80 (OITENTA) QUESTÕES 
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE 
RESPOSTA-A, B, C, D e E-CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO

e REDAÇÃO.

Disciplinas Quantidade de 
questões

Valor de cada 
questão

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa 10 2

História e Geografia de Rondônia 5 2

informática Básica 5 2

Conhecimentos Específicos

Direitos Humanos 5 2

Noções de Direito 5 2

Estatuto da Polícia Militar de Rondônia 10 2

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública 10 1

Conhecimentos na Area de Formação 30 2

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO 
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

•  RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS 
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

•  Após identificado e instalado na saia, você não poderá 
consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de 
início da prova.

•  Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão 
de Respostas, conforme estabelecido no próprio.

•  Não haverá substituição do Cartão de Respostas e da Folha de 
Resposta da Redação por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

■ O candidato só poderá retirar-se definitivamente 
da sala após 1 (uma) hora do inicio efetivo da 
prova:

■ Somente faltando 1 (uma) hora para o término da 
prova, o candidato poderá retirar-se levando o 
seu Caderno de Questões;

■ O candidato que optar por se retirar sem levar o 
seu Caderno de Questões não poderá copiar 
s u a s  r e s p o s t a s  p o r  q u a l q u e r  m e i o .  O 
d e s c u m p r i m e n t o  d e s s a  d e t e r m i n a ç ã o  será 
registrado em ata e acarretará a eliminação do 
candidato; e

■ Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar 
imediatamente do iocal. não sendo possível nem 
m e s m o  a u t i l i z a ç ã o  dos  b a n h e i r o s  e / o u  
bebedouros.

•  Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao 
fiscal o Cartão de Respostas assinado e a Folha de Resposta 
da Redação. Não se esqueça dos seus pertences.

•  A Redação deverá ser desenvolvida na Folha de Resposta, 
personalizada e desidentificada pelo candidato, que deverá 
destacar o canhoto que contém seus dados cadastrais. A Folha 
de Resposta da Redação é o único documento válido para a 
correção.

•  O preenchimento da Folha de Resposta da Redação será de 
sua inteira responsabilidade.

•  Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que 
o último candidato entregue o Cartão de Respostas e a Folha 
de Resposta da Redação.

•  O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer dessas 
instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do 
coordenador local.



(  CONHECIMENTOS GERAIS )

( -  Língua Portuguesa )

Leia o texto abaixo e responda às questões 
propostas:

Guedes, um policial adepto do Princípio da 
Singeleza, de Ferguson -  se existem duas ou mais 
teorias para explicar um mistério, a mais simples é a 
mais verdadeira jamais supôs que um dia iria 
encontrar a socialite Delfína Delamare. Ela, por sua 
vez, nunca havia visto um policial em carne e osso. O 
tira, como todo mundo, sabia quem era Delfina 
Delamare, a cinderela órfã que se casara com o 
milionário Eugênio Delamare, colecionador de obras 
de arte, campeão olímpico de equitação pelo Brasil, o 
bachelor mais disputado do hemisfério sul. Os jornais 
e revistas deram um grande destaque ao casamento 
da moça pobre que nunca saíra de casa, onde 
tomava conta de uma avó doente, com o príncipe 
encantado; e desde então o casal jamais deixou de 
ser notícia.

Houve um tempo em que os tiras usavam 
paletó, gravata e chapéu, mas isso foi antes de 
Guedes entrar para a polícia. Ele possuía apenas um 
terno velho, que nunca usava e que, de tão antigo, já 
entrara e saíra de moda várias vezes. Costumava 
vestir um blusão sobre a camisa esporte, a fim de 
esconder o revólver, um Colt Cobra 38, que usava 
sob o sovaco. [...]

D e l f i n a  D e l a m a r e  nem s e m p r e  
acompanhava o marido nas viagens. Na verdade ela 
não gostava muito de viajar. [...] Ela preferia ficar no 
Rio, trabalhando em suas obras filantrópicas.

O encontro entre Delfina e Guedes deu-se 
numa das poucas circunstâncias possíveis de 
ocorrer. Foi na rua, é claro, mas de maneira 
imprevista, para um e outro. Delfina estava no seu 
Mercedes, na rua Diamantina, uma rua sem saída no 
alto do Jardim Botânico. Quando chegou ao local do 
encontro Guedes já sabia que Delfina não estava 
dormindo, como chegaram a supor as pessoas que a 
encontraram, devido à tranqüilidade do seu rosto e à 
postura confortável do corpo no assento do carro. 
Guedes, porém, havia tomado conhecimento, ainda 
na delegacia, do ferimento letal oculto pela blusa de 
seda que Delfina vestia.

O local já havia sido isolado pelos policiais. A 
rua Diamantina tinha árvores dos dois lados e, 
naquela hora da manhã, o sol varava a copa das 
árvores e refletia na capota amarelo-metáfico do 
carro, fazendo-a brilhar como se fosse de ouro.

Guedes acompanhou atentamente o 
trabalho dos peritos do Instituto de Criminalística. 
Havia poucas impressões digitais no carro, colhidas 
cuidadosamente pelos peritos da polícia. Foram 
feitas várias fotos de Delfina, alguns closes da mão

direita que segurava um revólver niquelado 
calibre 22. No pulso da mão esquerda, um relógio de 
ouro. Dentro da bolsa, sobre o banco do carro, havia 
um talão de cheques, vários cartões de crédito, 
objetos de maquiagem num pequeno estojo, um vidro 
de perfume francês, um lenço de cambraia, uma 
receita de papel timbrado do médico Pedro Baran 
(hematologia, oncologia) e um aviso de correio do 
Leblon para Del f ina De lamare apanhar  
correspondência registrada, Esses dois documentos 
Guedes colocou no bolso. Havia no porta-luvas, além 
do documento do carro, um livro, Os Amantes, de 
Gustavo Flávio, com a dedicatória “Para Delfina que 
sabe que a poesia é uma ciência tão exata quanto a 
geometria, G.F.” A dedicatória não tinha data e fora 
escrita com uma caneta de ponta macia e tinta preta. 
Guedes colocou o livro debaixo do braço. Esperou a 
perícia terminar o seu lento trabalho no local; 
aguardou o rabecão chegar e levar o corpo da morta 
numa caixa de metal amassada e suja para ser 
autopsiado no Instituto Médico Legal. Delfina recebeu 
dos homens do rabecão o mesmo tratamento dos 
mendigos que caem mortos na sarjeta.
FONSECA, Rubem. Bufo & Spailanzani. 24a ed. rev. pelo autor. 
São Paulo: Companhiadas Letras, 1991, p. 13-14.

(Questão 01 )  -

“Guedes [...] jamais supôs que um dia iria encontrar a 
socialite Delfina Delamare.” / “Na verdade ela não 
gostava muito de viajar.” Esses trechos, situados, 
respectivamente, no início do primeiro e no terceiro 
parágrafos, sugerem que o narrador:

A) registra os acontecimentos sob uma ótica 
individual, mas, como é personagem da trama, 
não há uma sobrecarga de emoções.

B) é marcado por características subjetivas, 
opiniões em relação aos fatos ocorridos, sem, 
contudo, estabelecer seqüência lógica.

C) é a personagem principal da história e, por isso, 
todos os acontecimentos giram em torno de si 
mesmo.

D) compartilha dos sentimentos de satisfação ou 
insatisfação vividos pela personagem, o que 
dificulta a visão geral da história.

E) parece, em alguns momentos, estar colado às 
personagens e, em outros, observar a distância a 
cena do encontro.

©



Em “NA VERDADE ela não gostava muito de viajar.” 
(§ 3) a locução em destaque expressa, no contexto, 
ideiade:
A) causa.

B) dúvida.

C) intensidade.

D) afirmação.

E) modo.

(Questão 03 )-----------------------------------------------------------

Analise as afirmativas a seguir, a respeito do segundo 
parágrafo.

I. Nas quatro ocorrências, a classe gramatical do 
UM é artigo indefinido.

II. Na segunda ocorrência, o QUE é um pronome 
relativo.

III. O verbo HAVER, na oração, é impessoal e está 
no pretérito perfeito do indicativo.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

A) I e II.

B) lie  III.

C) I e III.

D) I.

E) II.

(Questão 04 )-----------------------------------------------------------

“‘Para Delfina que sabe que a poesia é uma ciência 
tão exata quanto a geometria, G.F.’” (§ 6) No 
fragmento em questão, o uso das aspas por 
Rubem Fonseca visa, essencialmente:

A) indicar obra citada.

B) confirmara importância da poesia.

C) destacar a importância dos amantes.

D) assinalartrecho transcrito.

E) ressaltara comparação realizada na frase.

(Questão 02 )-----------------------------------------------------------

“[...] SE existem duas ou mais teorias para explicar 
um mistério [...]” (§ 1)

No enunciado acima, a palavra destacada pode ser 
substituída, sem prejuízo do sentido, mesmo que 
para trocá-la seja necessária a mudança do tempo 
verbal, por:
A) a menos que.

B) à medida que.
C) caso.

D) porque.

E) quando.

(Questão 06 )-----------------------------------------------------------

Por meio da anáfora, estabelece-se uma relação 
coesiva de referência que nos permite interpretar um 
item ou toda uma ideia anteriormente expressa no 
texto. Exemplo desse mecanismo pode ser 
identificado na palavra destacada em:

A) mas ISSO foi antes de Guedes entrar para a 
polícia.” (§2)

B) “[...] ALGUNS closes da mão direita (§ 6)

C) “QUANDO chegou ao local do encontro [...]” (§ 4)

D) “[...] e, NAQUELA hora da manhã, o sol varava a 
copa das árvores [...]” (§ 5)

E) “Havia POUCAS impressões digitais no carro 
[■..]"(§ 6)

(Questão 07 )-----------------------------------------------------------

Assinale a alternativa em que o termo destacado 
introduz uma oração cuja função sintática é objeto 
direto.

A) “[...] a fim de esconder o revólver, um Colt Cobra 
38, QUE usava sob o sovaco.” (§ 2)

B) “[...] deram um grande destaque ao casamento 
da moça pobre QUE nunca saíra de casa [...]” (§ 1)

C) “[...] a cindereía órfã QUE se casara com o 
milionário Eugênio Delamare (§ 1)

D) “Houve um tempo em QUE os tiras usavam 
paletó, gravata e chapéu [...]” (§ 2)

E) “‘Para Delfina que sabe QUE a poesia é uma 
ciência tão exata quanto a geometria, G.F.’” (§ 6)

(Questão 05 )  -



As palavras SAlRA e POSSUÍA, retiradas do texto, 
recebem acento porque, de acordo com a norma 
culta, deve-se acentuar:
A) o ditongo, sempre que houver pronúncia aberta 

em palavras paroxítonas.
B) o T  tônico quando forma hiato com a vogal 

anterior.
C) toda proparoxítona terminada em “a”, seguida ou 

não de V .
D) a paroxítona formada por ditongo crescente.

E) a maioria das paroxítonas terminadas em -a, -e, 
-o,-em.

(Questão 09 )-----------------------------------------------------------

Assinale a alternativa em que está devidamente 
classificada a forma verbal composta destacada em 
“O local já HAVIASIDO isolado pelos policiais.”

A) Pretérito perfeito.

B) Pretérito imperfeito.

C) Pretérito mais-que-perfeito.

D) Particípio passado.

E) Futuro do pretérito.

(Questão 10 )-----------------------------------------------------------

Em “Guedes, UM POLICIAL ADEPTO DO 
PRINCÍPIO DA SINGELEZA, de Ferguson [...] jamais 
supôs que um dia iria encontrar a socialite Deifina 
Delamare.” (§ 1), o trecho em destaque tem, 
sintaticamente, a função de:

A) e x p l i c a r  um e le m e n to  a p r e s e n t a d o  
anteriormente.

B) dizer algo sobre o restante da oração.

C) completar o sentido da oração, indicando uma 
circunstância.

D) chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou 
hipotético.

E) completar o sentido de uma palavra que não seja 
verbo.

(Questão 08 )-----------------------------------------------------------

(Questão 11 )-----------------------------------------------------------

Militar do Exército brasileiro, mato-grossense 
nascido em Mimoso, em cinco de maio de 1865, 
Cândido Mariano da Silva Rondon chefiou as 
principais iniciativas de desenvolvimento da região 
amazônica durante a Primeira República, com o 
objetivo de construir instalações militares que 
garantissem a integridade territorial do Brasil.
(BIGIO, Elias dos Santos. Cândido Rondon a integração 
nacional. Rio de Janeiro: Nuseg -  contraponto, 2000, p. 5 -  
Adaptado).

Além da questão militar, Cândido Rondon esteve 
diretamente associado a outros setores no processo 
de integração territorial. O setor no qual Rondon 
chefiou a Comissão no interior do país, incluindo 
onde atualmente está o estado de Rondônia, foi:

A) agricultura da soja.

B) linhas de comunicação.

C) estradas de rodagem.

D) energia hidrelétrica.

E) extração de minério de ferro.

(Questão 12 ) -----------------------------------------------------------

Entre os municípios de Rondônia a seguir, assinale o 
que possui fronteira com a Bolívia.

A) Jaru.

B) Ji-Paraná.

C) Chupinguaia.

D) Costa Marques.

E) Rolim de Moura.

(-  História e Geografia de Rondônia J



Existem diferentes classificações climáticas 
utilizadas no mundo. Alguns locais podem ser 
classificados como tendo clima equatorial ou clima 
tropical, dependendo do método. Todavia, 
independentemente da classificação utilizada, 
pode-se descrever algumas característ icas 
climáticas.

Entre as alternativas a seguir, assinale a que melhor 
indica as características climáticas do estado de 
Rondônia, de maneira geral.

A) Superúmido, com a média da temperatura entre 
10o e 25° ao longo do ano.

B) Semiárido, com cerca de oito meses secos e 
quatro meses muito úmidos.

C) Quente e úmido, sendo o inverno a estação com 
o menor índice pluviométrico.

D) Invernos chuvosos, verões secos e as médias de 
temperatura entre 30° e40°.

E) Semiúmido, sem a existência de períodos secos 
e com temperaturas mais baixas em abril.

(Questão 14 )-----------------------------------------------------------

O estado de Rondônia já possuiu outras 
denominações, como Território do Guaporé. A 
mudança na denominação de Território Federal do 
Guaporé para Território Federa! de Rondônia ocorreu 
na seguinte década do século XX:

A) Quarenta.

B) Cinqüenta.

C) Sessenta.

D) Setenta.

E) Oitenta.

(Questão 13 )  -

O Brasii vem tentando desenvolver uma série de 
políticas públicas nacionais com o intuito de equilibrar 
desenvolvimento socioeconômico e preservação do 
meio ambiente. O Sistema Nacional de Informação 
sobre o Meio Ambiente (Sinima) é um exemplo desse 
tipo de políticas públicas, mas que necessita da 
contribuição dos estados e municípios. Com base na 
legislação federal, Rondônia, bem como as demais 
unidades da federação,  está rea l izando 
principalmente a seguinte ação que contribui com o 
Sinima.
A) Implementação do Cadastro Ambiental Rural.

B) F inanc iamento  de Organ izações  Não 
Governamentais.

C) Produção de materiais didáticos nas escolas 
públicas.

D) Proibição da produção agrícola em grandes 
propriedades.

E) Incentivo para que os indígenas portem carteira 
de identidade.

( -  Informática Básica J

(Questão 16 )-----------------------------------------------------------

A respeito do Sistema Operacional MS Windows 7, 
marque a alternativa correta.

A) Foi concebido para uso em computadores 
pessoais, incluindo computadores domésticos e 
empresariais, laptops,tablets, entre outros.

B) Sua interface gráfica foi aprimorada em relação 
às versões anteriores, mas ainda não tem 
suporte para telas touch screen.

C) Implementou o conceito de bibliotecas (fibraries), 
integrado ao Internet Explorer.

D) Representa um sistema operacional multitarefa 
que permite trabalhar com diversos programas, 
mas não ao mesmo tempo.

E) Por tradição, a Microsoft vem colocando nomes 
de cidades em seus produtos. O nome do 
Windows 7 é Memphis.

(Questão 15 )-----------------------------------------------------------



(Questão 17 ) (Questão 19 }

Em relação ao Windows Explorer, marque a
alternativa correta.

A) Permite a visualização e manipulação de 
arquivos e pastas. O nome do seu arquivo é 
iexplore.exe, o qual normalmente se encontra em 
C:\Windows.

B) Pode-se considerar como uma forma de copiar e 
colar arquivos a seguinte seqüência de 
comandos: marcar o arquivo e teclar 
<CONTROL> + Z, posicionar o cursor no destino 
e teclar <CONTROL> + V.

C) Não é possível excluir um diretório, a menos que 
todos os arquivos dentro do diretório tenham sido 
excluídos antes.

D) É possível “chamar” o Windows Explorer a partir 
da linha de comando no botão iniciar.

E) Como padrão no ambiente Windows, um duplo
dick em um arquivo no Windows Explorer 

permite que o arquivo seja renomeado.

(Questão 18 )-----------------------------------------------------------

Em relação à planilha eletrônica MS Excei, considere
que na célula C7 foi escrita a fórmula =B$7*$B$5+2.
Quando o conteúdo da célula C7 é copiado para a
célula E9, o valor final da fórmula será:

A) =C$7*$B$5+2.

B) =A$7*$B$5+2.

C) =D$7*$B$5+2.

D) =D$7*$A$5+2.

E) =B$7*$E$9+2.

A Internet é um sistema global de redes interligadas 
de computadores que utilizam protocolos de 
comunicação para conectar usuários no mundo 
inteiro. Julgue as afirmações a seguir e marque a 
alternativa correta.

A) São exemplos de navegadores: Internet 
Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox 
e Adobe Reader.

B) São serviços disponibilizados na Internet: correio 
eletrônico, WWW, transmissão de mídia, voz 
sobre IP e acesso remoto.

C) São meios de acesso à Internet: conexão dial-up, 
banda larga, Wi-Fi, satélites, exceto tecnologia 
3G em telefones celulares.

D) São protocolos utilizados na Internet: TCP, UDP, 
ICMPeSDLC.

E) Os crimes mais usuais na rede incluem o envio de 
e-mails com falsos pedidos de atualização de 
dados bancários e senhas, conhecidos como 
DDoS.

(Questão 20 )-----------------------------------------------------------

Ao ser digitado um texto no MS Word, algumas 
palavras podem aparecer sublinhadas em vermelho, 
indicando uma grafia errada ou que o Word não 
identificou a palavra. No segundo caso, para que o 
programa deixe de marcar essas palavras, deve-se:

A) instalar um dicionário mais completo no sistema.

B) configurar o idioma corretamente.

C) reinstalar o Word com um novo dicionário.

D) mudar a configuração regional no Painel de 
Controle.

E) incluir as palavras marcadas no dicionário em 
uso.



( -  Direitos Humanos )

(Questão 21 )-----------------------------------------------------------

Em relação aos direitos e garantias fundamentais 
previstos pela Constituição Federal, é correto afirmar 
que:

A) a segurança, a saúde, o lazer e a educação são 
direitos sociais expressamente garantidos.

B) é permitida a tortura nas investigações criminais, 
desde que haja suspeita de crime inafiançável.

C) para fins de investigação criminal, o sigilo 
telefônico de estrangeiros pode ser violado 
independentemente de ordem judicial.

D) é assegurado aos brasileiros maiores de dezoito 
anos o direito de participar de associações de 
caráter paramilitar.

E) um mandado de segurança deverá ser concedido 
sempre que alguém sofrer coação em sua 
liberdade de locomoção por abuso de poder.

(Questão 22 )-----------------------------------------------------------

Segundo a Constituição Federal, podem ser eleitos 
para cargos políticos:

A) militares e analfabetos.

B) analfabetos e maiores de setenta anos.

C) aposentados e conscritos, durante o serviço 
militar.

D) mil itares e parentes consanguíneos de 
senadores da República.

E) parentes consanguíneos de governadores de 
estado e conscritos, durante o período de serviço 
militarobrigatório.

(  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS )

A prova obtida com violação do sigilo das
comunicações telefônicas sem autorização judicial:

A) pode ser utilizada para fins de investigação 
criminal, porém não para a instrução processual 
penal.

B) pode ser utilizada para fins de investigação 
criminal e para instrução processual penal, 
porém não para a instrução do processo 
administrativo disciplinar.

C) não pode ser utilizada para fins de investigação 
criminal nem para a instrução de processo penal 
ou de processo administrativo disciplinar.

D) pode ser utilizada para instrução do processo 
administrativo disciplinar, porém não para fins de 
investigação criminal nem para a instrução 
processual penal.

E) pode ser utilizada para fins de investigação 
criminal e para a instrução do processo 
administrativo disciplinar, porém não para a 
instrução processual penal.

(Questão 24 )-----------------------------------------------------------

Em virtude da Emenda Constitucional 45, os tratados
e convenções internacionais sobre direitos humanos:

A) dos quais o Brasil já era signatário tornaram-se 
equivalentes às emendas constitucionais.

B) celebrados pelo Brasil após a vigência da 
Emenda Constitucional 45 passaram a ser 
equivalentes às emendas constitucionais.

C) só poderão ser celebrados pelo Brasil após a 
aprovação em dois turnos, em cada Casa do 
Congresso Nacional, por dois terços dos votos 
dos respectivos membros.

D) aprovados em dois turnos, em cada Casa do 
Congresso Nacional, por três quintos dos votos 
dos respectivos membros, são equivalentes às 
emendas constitucionais.

E) dos quais o Brasil já era signatário tiveram sua 
validade condicionada à aprovação em dois 
turnos, em cada Casa do Congresso Nacional, 
por dois terços dos votos dos respectivos 
membros.

(Questão 23 ) -----------------------------------------------------------
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(Questão 25 ) (Questão 27 }

Em seu Título I, “Dos Princípios Fundamentais”, a
Constituição Federal estabelece que:

A) a República Federativa do Brasil é formada pela 
união indissolúvel entre as Regiões Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

B) o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o 
M o d e r a d o r  são P ode res  da Un ião ,  
independentes e harmônicos entre si.

C) a República Federativa do Brasil rege-se em 
suas relações internacionais pelo repúdio ao 
terrorismo, ao racismo e à concessão de asilo 
político.

D) todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos pelo voto indireto.

E) a erradicação da pobreza e a construção de uma 
sociedade justa e solidária são objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil.

( -  Noções de Direito ^

(Questão 26 )-----------------------------------------------------------

Sobre a organização dos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário e as funções essenciais à
Justiça, é certo afirmar, segundo as disposições da
Constituição Federal de 1988:

A) cada um dos poderes possui uma função 
predominante, sendo dotado de parcela da 
soberania estatal e de outras funções 
constitucionais.

B) em razão do princípio da isonomia, inexistem 
prerrogativas ou imunidades em favor dos 
membros do Poder Legislativo.

C) o Poder Executivo tem como função típica a 
administração da coisa pública e não pode 
exercer funções atípicas de legislar e julgar.

D) os juizes podem cumular outro cargo ou função 
no qual exerçam uma função de magistério ou 
atividades de natureza político-partidária.

E) o Ministério Público tem legitimidade para 
promover a ação civil pública, mas não para 
promover a ação de inconstitucionalidade.

Tendo em vista o disposto no artigo 144 da
Constituição Federal, que aborda a Segurança
Pública, as Polícias Militares:

A) exercem precipuamente as atividades de 
defesa civil.

B) são estruturadas em carreiras e custeadas 
conjuntamente pela União Federal, Estados e 
Municípios.

C) exercem funções de polícia preventiva e 
judiciária.

D) apuram infrações penais contra a ordem política 
e social ou em detrimento de bens.

E) exercem função de polícia ostensiva, visando à 
manutenção da ordem pública.

(Questão 28 )-----------------------------------------------------------

O crime de extorsão indireta estará caracterizado se
alguém:

A) seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si ou 
para outrem, qualquer vantagem, como condição 
ou preço do resgate.

B) abusar, em proveito próprio ou alheio, da 
inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade 
mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo 
ou aposta, ou à especulação com títulos ou 
mercadorias, sabendo ou devendo saber que a 
operação éruinosa.

C) apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a 
posse ou a detenção.

D) exigir ou receber, como garantia de dívida, 
abusando da situação de alguém, documento 
que pode dar causa a procedimento criminal 
contra a vítima ou contra terceiro.

E) divulgar, sem justa causa, conteúdo de 
documento particular ou de correspondência 
confidencial, de que é destinatário ou detentor, e 
cuja divulgação possa produzir dano a outrem.



Sobre as regras aplicáveis aos militares da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros do estado de
Rondônia na hipótese de processo administrativo por
danos ao erário, é correto afirmar:

A) Caracterizada a responsabilidade civil do militar, 
a indenização dos prejuízos causados à Fazenda 
Pública pode ser descontada mensalmente em 
folha, não podendo ultrapassar o limite de dez 
por cento da renda da remuneração ou provento.

B) Caracterizada a responsabilidade civil do militar, 
a indenização dos prejuízos causados a terceiros 
poderá ser descontada, em favor dos ofendidos, 
mensalmente em folha, não podendo ultrapassar 
o limite de vinte e cinco por cento da renda da 
remuneração ou provento.

C) A imposição da responsabilidade administrativa 
não exime a responsabilidade civil ou criminal, 
mas o pronto pagamento da indenização elide a 
pena disciplinar.

D) As responsabilidades penal e civil são 
c u m u l á v e i s .  Mas a i m p o s i ç ã o  da 
r e s p o n s a b i l i d a d e  p e n a l  a f a s t a  a 
responsabilidade administrativa, pelo princípio 
de vedação à dupla punição pelo mesmo fato.

E) O processo administrativo por danos ao erário 
dependerá,  para sua instauração, de 
requerimento do Ministério Público, após a 
instrução e condenação penal.

(Questão 30 )-----------------------------------------------------------

O documento de identificação dos policiais militares
da Polícia Militar do estado de Rondônia:

A) será fornecido apenas aos policiais militares da 
ativa.

B) será fornecido aos policiais militares, oficiais e 
praças, em modelo único.

C) não possui fé pública para identificação fora do 
âmbito da corporação.

D) por medida de proteção, não contém 
informações acerca do porte de arma.

E) tem numeração própria e não reproduz o número 
de registro em órgão de identificação estadual.

(Questão 29 )-----------------------------------------------------------

(Questão 31 )-----------------------------------------------------------

A remuneração dos policiais militares compreende:

A) na atividade, remuneração de soldo e 
gratificações.

B) na atividade, remuneração ou vencimento de 
soldo e gratificações.

C) na inatividade, proventos constituídos de soldo 
ou quotas de soldo, gratificações e indenizações 
incorporáveis.

D) na inatividade, proventos ou remuneração 
constituídos de soldo ou quotas de soldo, 
gratificações e indenizações incorporáveis.

E) na inatividade, proventos ou vencimentos 
constituídos de soldo ou quotas de soldo, 
gratificações e indenizações incorporáveis.

(Questão 32 )  -

Em relação à participação de um policial militar em
eleições, é correto afirmar que:

A) se contar menos de 10 (dez) anos de serviço, ele 
será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído 
do serviço ativo mediante demissão ou 
licenciamento exofficio.

B) se eleito e contar com menos de 10 (dez) anos de 
serviço, ele será, no ato da diplomação, excluído 
do serviço ativo, mediante demissão ou 
licenciamento.

C) se tiver menos de 5 (cinco) anos de efetivo 
serviço, ele será, ao se candidatar a cargo 
eletivo, excluído do serviço ativo mediante 
demissão ou licenciamento exofficio.

D) se eleito e contar com menos de 8 (oito) anos de 
serviço, ele será, no ato da diplomação, excluído 
do serviço ativo, mediante demissão ou 
licenciamento.

E) se candidato, eleito ou não, e contar com menos 
de 15 (quinze) anos de serviço, ele será, no ato 
da diplomação, excluído do serviço ativo, 
mediante demissão ou licenciamento.

(-  Estatuto da Polícia Militar de Rondônia ^
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(Questão 33 ) (Questão 35 }

No tocante às licenças dos policiais militares, é
correto que:

A) a licença especial não é prejudicada pelo gozo 
anterior de qualquer licença para tratamento de 
saúde e para que sejam cumpridos atos de 
serviço, bem como não anula o direito àquelas 
licenças.

B) a licença para tratar de assunto particular é o 
afastamento total do serviço, concedido ao 
policial militar que já tiver cumprido o estágio 
probatório, podendo durar até 2 (dois) anos.

C) a licença para tratar de assuntos particulares, 
uma vez concedida, só poderá ser pleiteada 
novamente se decorrido período de 5 anos, a 
contar do retorno das atividades.

D) a licença para acompanhar cônjuge é o 
afastamento total do serviço, concedido ao 
policial militar para acompanhar o cônjuge que foi 
deslocado para outra localidade, para o exterior 
ou para o exercício de mandato eletivo dos 
Poderes Executivo e Legislativo, com duração de 
4 (quatro) anos.

E) a licença paternidade é o afastamento parcial do 
serviço, concedido ao policial militar pelo 
nascimento de filho, adoção ou guarda judicial de 
criança, com duração de 8 (oito) dias, a contar da 
data de nascimento do filho ou do ato de adoção 
ou guarda judicial.

(Questão 34 )-----------------------------------------------------------

No caso de um policial militar se encontrar em
situação de flagrante delito, é correto afirmar que:

A) ele poderá ser preso por autoridade policial e 
deverá ser conduzido à delegacia mais próxima 
ou posto policial, permanecendo durante o tempo 
que for necessário no local para prestar 
esclarecimentos.

B) só poderá ser conduzido a uma delegacia ou 
posto policial pelo comandante-geral da 
corporação.

C) somente nesse caso (de flagrante delito), ele 
poderá ser preso por autoridade policial, e só 
poderá permanecer retido na delegacia ou posto 
policial por até 48 horas.

D) caberá ao comandante-geral da corporação a 
iniciativa de responsabilizar a autoridade policial 
que maltratar ou consentir que seja maltratado 
qualquer Policial Militar preso.

E) ele deverá ser conduzido somente à delegacia 
mais próxima, sendo proibido conduzi-lo a 
qualquer posto policial.

No que concerne a demissão e declaração de
indignidade, é correto afirmar que:

A) O oficial declarado indigno para o oficialato, ou 
com ele incompatível, condenado à perda do 
posto e patente, só poderá readquirir a situação 
de policial militar por sentença do Tribunal de 
Justiça do Estado, e nas condições por ele 
estabelecidas.

B) O oficial que houver perdido o posto e a patente 
será demitido através de requerimento, com 
direito a remuneração ou indenização, tendo a 
sua situação definida pela Lei do Serviço Militar.

C) Fica sujeito à declaração de indignidade para o 
oficialato, ou de incompatibilidade com o mesmo, 
o oficial que for condenado, por sentença 
passada em julgado, por crimes para os quais o 
Código Penal Militar comina pena de reclusão.

D) O oficial declarado indigno para o oficialato, ou 
com ele incompatível, condenado à perda do 
posto e patente, só poderá readquirir a situação 
de policial militar por decisão do Conselho de 
Justificação.

E) Fica sujeito à declaração de indignidade para o 
oficialato, ou de incompatibilidade com o mesmo, 
o oficial que for condenado por tribunal, civil ou 
militar, a pena restritiva de liberdade individual 
superiora 4 (quatro) anos.

(Questão 36 )-----------------------------------------------------------

É computável, para efeitos de tempo de efetivo
serviço ou de anos de serviço:

A) período passado em licença para tratar de 
interesse particular.

B) licença que ultrapasse o período de um ano, 
contínuo ou não, para tratamento de saúde de 
dependente legalmente reconhecido.

C) tempo de serviço na iniciativa privada, desde que 
certificado pela Previdência Social.

D) período passado como desertor.

E) tempo decorrido em cumprimento de pena de 
suspensão do exercício do posto.

©



(Questão 37 ) (Questão 40 }

Ao policial militar da ativa, é vedado(a):

A) participar como acionista em sociedade 
anônima.

B) participar como quotista em sociedade por 
quotas de responsabilidade limitada.

C) exercer diretamente a gestão de seus bens.

D) a sindicalização, a camaradagem e a greve.

E) comerciar ou tomar parte na administração ou 
gerência de sociedade.

(Questão 38 )-----------------------------------------------------------

É(são) prerrogativa(s) dos policiais militares:

A) vitaliciedade do cargo, adquirida após 2 (dois) 
anos de exercício.

B) o fato de só poderem ser removidos, postos em 
disponibilidade ou aposentados por interesse 
público.

C) honras, tratamento e sinais de respeito, 
assegurados em leis e regulamentos.

D) foro especial em julgamentos por crimes militares 
e comuns.

E) inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade 
de subsídio.

(Questão 39 )-----------------------------------------------------------

A exclusão a bem da disciplina será aplicada ao
aspirante a oficial ou à praça com estabilidade
assegurada:

A) sobre os quais houver pronunciado tal sentença o 
Tribunal Civil, após terem sido esses militares 
condenados, em sentença transitada em julgado, 
a pena de qualquer duração.

B) sobre os quais houver pronunciado tal sentença o 
Conselho Permanente de Justiça ou Tribunal 
Civil, após terem sido esses m ilitares 
condenados, em sentença transitada em julgado 
por crimes contra a segurança do Estado, a pena 
dequalquerduração.

C) sobre os quais houver pronunciado tal sentença o 
Conselho Permanente de Justiça ou Tribunal 
Civil, após terem sido esses mil i tares 
condenados, em sentença transitada em julgado, 
por crimes contra a segurança do Estado, 
recebendo pena superior a 2 (dois) anos.

D) por decisão do Conselho Permanente de Justiça, 
se a exclusão for em conseqüência de o militar ter 
sido julgado culpado e condenado, a pena 
superiora 2 (dois) anos.

Entre os deveres dos policiais militares, pode-se 
destacar:

A) o culto aos símbolos nacionais e internacionais, 
bem como a dedicação integral ao serviço policial 
militar e a fidelidade à instituição a que pertencer.

B) manter domicílio próximo ao município para onde 
for designado para prestar serviço.

C) a probidade e a lealdade na maioria das 
circunstâncias.

D) o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens.

E) o culto aos símbolos nacionais e internacionais, 
bem como a obrigação de tratar o subordinado 
dignamente e com urbanidade.

( -  Conhecimentos Básicos de Saúde Pública ^

(Questão 41 )-----------------------------------------------------------

Marque a alternativa que corresponde a um princípio 
doutrinário do SUS:

A) hierarquização.

B) descentralização.

C) regionalização.

D) universalidade.

E) participação social.

(Questão 42 ) -----------------------------------------------------------

A 8a Conferência Nacional de Saúde foi um marco na 
história da saúde brasileira. Um dos temas discutidos 
nessa conferência foi:

A) a saúde como direito.

B) o movimento sanitarista.

C) a participação complementar.

D) o ideal de igualdade.

E) a reestruturação do IN PS.

E) por sentença do comandante-geral da Polícia 
Militar, no caso de o militar ter perdido a 
nacionalidade brasileira.

( j ? )



A respeito dos Conselhos e Conferências de Saúde,
analise as afirmativas a seguir:

I. Os Conselhos e Conferências devem pactuar os 
critérios para o planejamento integrado das 
ações e serviços de saúde na Região de Saúde.

II. Cabe às Conferências de Saúde avaliar a 
situação e propor as diretrizes para a formulação 
da política de saúde nos níveis correspondentes.

III. O Conselho Nacional de Saúde é responsável 
por propor critérios para a definição de padrões e 
parâmetros assistenciais.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

A) I.

B) II.

C) III.

D) I e II.

E) lie  III.

(Questão 44 )-----------------------------------------------------------

A Lei n° 8.080/1990 prevê a criação de Comissões
Intersetoriais que deverão ser subordinadas ao
Conselho Nacional de Saúde. Essas comissões têm
a finalidade de:
A) garantir a transparência, a integralidade e a 

equidade no acesso às ações e aos serviços de 
saúde.

B) articular políticas e programas de interesse para 
a saúde, cuja execução envolva áreas não 
compreendidas no âmbito do SUS.

C) decidir sobre os aspectos operacionais, 
financeiros e administrativos da gestão 
compartilhada do SUS.

D) fixar diretrizes sobre as Regiões de Saúde, 
Distrito Sanitário, integração de territórios, 
referência e contrarreferência.

E) definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e 
intermunicipal, a respeito da organização das 
redes de ações e serviços de saúde.

(Questão 43 ) ----------------------------------------------------------

Considerando os Modelos Explicativos do processo 
saúde-doença, analise as afirmativas abaixo:

I. O Modelo Biomédico considera a doença como 
resultante da agressão de um agente etiológico a 
um organismo.

II. O Modelo Processual trabalha com o conceito de 
processo saúde-doença ou história natural da 
doença.

III. O Modelo Sistêmico acredita que a determinação 
dos fenômenos da saúde se restringe à 
casualidade das patologias.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

A) I.

B) II.

C) III.

D) I e II.

E) lieIII.

(Questão 46 )-----------------------------------------------------------

O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é 
dividido em quatro partes que correspondem a 
responsabilidades específicas. Com base nessa 
divisão, estabeleça a correta relação entre 
a 1aea2a coluna.

(1) Parte I
(2) Parte II
(3) Partelll
(4) Parte IV

( ) responsabilidades executivas.
( ) responsabilidades organizativas.
( ) responsabilidade pelo monitoramento, avaliação 

de desempenho e auditoria.
( ) responsabilidades orçamentário-financeiras e 

forma de incentivo.

A seqüência correta é:

A) 4,3,2,1.

B) 1,2,3,4.

C) 2,1,4,3.

D) 3,1,4,2.

E) 1,3,2,4.

(Questão 45 )-----------------------------------------------------------
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De acordo com o Decreto n° 7.508/2011, o 
cronograma para a instituição das Regiões de Saúde 
deve ser pactuado nos(as):

A) Conferências de saúde.

B) Comissões intergestores.

C) Conselhos de saúde.

D) Secretarias de saúde.

E) Comitês regionais.

(Questão 48 )-----------------------------------------------------------

A proporção de partos hospitalares é classificada 
pelo Ministério da Saúde como um indicador:

A) de recursos.

B) demográfico.

C) de morbidade.

D) de cobertura.

E) socioeconômico.

(Questão 49 )-----------------------------------------------------------

Conforme os últimos dados do Caderno de 
Informações de Saúde de Rondônia, disponibilizados 
pelo Ministério da Saúde, o maior percentual de 
internação nesse estado (com exceção dos casos 
relacionados a gravidez, parto e puerpério) está 
relacionado a:

A) neoplasias (tumores).

B) doenças do aparelho circulatório.

C) doenças do aparelho respiratório.

D) doenças do aparelho geniturinário.

E) algumas doenças infecciosas e parasitárias.

(Questão 471-----------------------------------------------------------

Sobre o Relatório Anual de Gestão, é correto afirmar 
que:

A) é o instrumento que apresenta os resultados 
alcançados com a execução da Programação 
Anual de Saúde.

B) deve ser submetido à aprovação do respectivo 
Conselho de Saúde até o fim do segundo 
trimestre do ano subsequente.

C) define e quantifica as ações de saúde para a 
população residente em cada território, 
organizando a rede de serviço.

D) objetiva orientar a alocação dos recursos 
financeiros de custeio da assistência à saúde 
pela lógica de atendimento integral.

E) define as diretrizes para a organização 
regionalizada da assistência, visando à 
conformação dos sistemas.

(-  Conhecimentos na Área de Formação ]

(Questão 51 )-----------------------------------------------------------

Um homem de 70 anos, tabagista e diabético, 
apresenta dor precordial em aperto, com irradiação 
para o membro superior esquerdo, associada a 
náuseas e sudorese fria. Seu pai teve uma morte 
súbita aos 45 anos e toda a família dele tem história 
de dislipidemia (“colesterol alto”). Das opções abaixo, 
a hipótese mais provável para esse quadro clínico é:
A) gastrite.

B) doença mental psiquiátrica.

C) aneurismada aorta.

D) virose.

E) infarto agudo do miocárdio.

(Questão 52 ) -----------------------------------------------------------

Uma menina de 12 anos é atendida devido a atraso 
menstruai. No exame ginecológico, o médico 
descobre que ela está grávida. Das opções abaixo, a 
conduta inicial mais apropriada é:

A) não contaraos pais, devido ao sigilo profissional.

B) notificar o conselho tutelar.

C) informar aos pais e/ou tutor legal.

D) seguir a vontade da paciente.

E) registrar um boletim de ocorrência na delegacia 
policial.

(Questão 50 ) -----------------------------------------------------------
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(Questão 53 ) (Questão 56 }

Você é um profissional de saúde de uma unidade 
básica de saúde. Chega um homem de 30 anos que 
havia sido atendido há 3 dias e diagnosticado com 
dengue. Ele está com febre mantida em 39 °C, 
dispneico, com pressão arterial de 70 x 30 mmHg e 
frequência cardíaca de 140 bpm. Das opções abaixo, 
a conduta mais apropriada é:
A) fornecer um soro de hidratação oral e pedir para 

retornar em 24 horas.
B) administrar hidratação venosa e internação 

hospitalar.
C) prescrever dipirona e, se melhorar, dar alta.

D) prescrever paracetamol e, se melhorar, dar alta.

E) administrar hidratação venosa e mantê-lo em 
observação na unidade básica de saúde.

(Questão 54 )-----------------------------------------------------------

Uma mulher de 20 anos está com diarréia há 
24 horas. Foram seis evacuações de aspecto líquido, 
sem sangue. Ela não tem febre, dores nem vômitos. 
Os sinais vitais e o exame físico são normais. Ela era 
previamente hígida. Das opções abaixo, a conduta 
mais apropriada é:

A) internação hospitalar.

B) terapia de reidratação oral.

C) administração de antibióticos.

D) administração de lactobacilos e probióticos.

E) jejum por 24 horas, utilizando apenas água 
fervida nesse período.

(Questão 55 )-----------------------------------------------------------

Um paciente de 30 anos levou um tiro em região 
inguinal, com lesão da artéria femoral. Ele é levado ao 
pronto-socorro e imediatamente ao centro cirúrgico 
para correção da lesão. Contudo, o anestesista 
constata sinais graves de anemia aguda por grande 
perda de sangue, com risco alto de morte. Ele solicita 
transfusão de hemácias para correção, pois apenas a 
soroterapia não está funcionando. A família se recusa 
a permitir a transfusão e o próprio paciente está em 
coma, sem condições de responder. Das opções 
abaixo, a conduta mais apropriada é:

A) realizarahemotransfusão.

B) solicitar um mandado judicial ao plantão dos 
magistrados.

C) pedir autorização à direção do hospital.

Um paciente submetido a esplenectomia deve ser 
vacinado contra determinados patógenos, pois tem 
maior probabilidade de infecções por germes 
encapsulados, entre eles:

A) Bacteroides fragilis.

B) B urkholderia cepa cia.

C) Streptococcuspneumoniae.

D) Pseudomonasaeruginosa.

E) Proteus mirabilis.

(Questão 57 )-----------------------------------------------------------

Paciente feminina, de 23 anos, está há 4 meses com 
febre, disúria, hematúria e dor abdominal 
predominantemente em flancos. Alega ter feito 
diversos tratamentos para cistite e pielonefrite, sem 
melhora. A análise do sedimento urinário demonstra 
piúria e hematúria; entretanto, sua urinocultura é 
negativa. Ela diz também que apresenta dificuldade 
para engravidar. O exame de imagem do aparelho 
urinário revela tortuosidades, estreitamentos e 
calcificações em ambos os ureteres. O diagnóstico 
mais provável neste caso é:

A) endometriose profunda.

B) candidíase recorrente.

C) tuberculose geniturinária.

D) carcinoma de ureteres.

E) refluxo vésico-ureteral.

(Questão 58 )-----------------------------------------------------------

O linfonodo de Virchow é caracterizado pela 
presença de um linfonodo supraclavicular esquerdo, 
aumentado e infiltrado por neoplasia metastática 
primariamente:

A) respiratória.

B) gastrointestinal.

C) hematopoiética.

D) endócrina.

E) neurológica.

D) realizarapenas a soroterapia.

E) comunicará delegacia de polícia civil da região.

 ©



O supradesnivelamento difuso do segmento ST e a 
depressão do segmento PR são achados 
eletrocardiográficos consistentes com o diagnóstico 
de:
A) infarto agudo do miocárdio.

B) embolia pulmonar

C) miocardiopatia hipertrófica.

D) pericardite aguda.

E) comunicação interatrial.

(Questão 60 )-----------------------------------------------------------

Pacientes portadores de gastroparesia podem se 
beneficiar do uso de um determinado antibiótico, que 
possui propriedades procinéticas, atuando na 
motilidade gastroduodenal, e pertence à classe dos:

A) betalactâmicos.

B) glicopeptídeos.

C) aminoglicosídeos.

D) carbapenêmicos.

E) macrolídeos.

(Questão 61 )-----------------------------------------------------------

Paciente masculino, de 75 anos, procura 
atendimento médico por apresentar, nos últimos 
15 dias, repetidos episódios de queda da própria 
altura, sem perda da consciência. Ao exame, há 
alteração da sensibilidade vibratória em membros 
inferiores, com perda da propriocepção. O 
hemograma acusa anemia normocít ica e 
normocrômica, e a dosagem de vitamina B12 está 
normal. O exame que deverá ser solicitado para 
esclarecer o diagnóstico deste paciente é a dosagem 
sérica de:
A) ácido fólico.

B) ferro.

C) vitamina D.

D) ácido metilmalônico.

E) cálcio.

(Questão 59 ) ---------------------------------------------------------- -

Paciente feminina, de 23 anos, diabética do tipo 1, 
chega à emergência com quadro de tosse produtiva, 
febre alta e confusão mental. Ao exame físico, há 
taquicardia, desidratação e respiração de Kusmaull. 
A glicemia capilar é de 450 mg/dL, e o pH sérico, de 
7,2. O achado que confirma a principal hipótese 
diagnostica neste caso é:
A) hiperlactatemia.

B) cetonemia.

C) hipercloremia.

D) âniongap urinário negativo.

E) âniongap sérico normal.

(Questão 63 )-----------------------------------------------------------

Confusão mental, náuseas, poliúria e pancreatite 
podem ser manifestações cl ínicas decorrentes de:

A) hiponatremia.

B) hipercalemia.

C) hipofosfatemia.

D) hipomagnesemia.

E) hipercalcemia.

(Questão 64 )-----------------------------------------------------------

Uma paciente de 45 anos, com passado de 
fibromialgia, apresenta quadro de 6 meses de 
evolução de dor abdominal em cólica, intermitente, 
associado a evacuações líquidas e sem sinais 
inflamatórios. A dor é aliviada após as evacuações. 
Investigação com exames laboratoriais, de sangue 
e fezes, e colonoscopia não foram elucidativas. O 
diagnóstico mais provável neste caso é:

A) doença inflamatória intestinal.

B) síndrome do cólon irritável.

C) neoplasia de cólon secretora.

D) parasitose intestinal.

E) tuberculose intestinal.

(Questão 65 )-----------------------------------------------------------

Presença de T4 livre elevado, TSH suprimido e 
captação de iodo reduzida na cintilografia são 
compatíveis com o diagnóstico de:
A) adenoma tóxico.

B) doença de Graves.

(Questão 62 ) -----------------------------------------------------------

C) adenoma de hipófise.

D) tireoiditesubaguda.

E) strumaovari.
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(Questão 66 ) (Questão 69 }

Paciente masculino, de 48 anos, iniciou quadro de 
manchas cutâneas eritematovioiáceas e pruriginosas 
cerca de 10 dias após viagem a trabalho para uma 
fa z e n d a  no i n t e r i o r  do Mato  G ro ss o .  
Concomitantemente, apresentou febre e mialgia. Os 
exames laboratoriais apresentaram-se normais, 
exceto por discreta elevação da proteína C reativa. 
Ultrassom de abdômen sem alterações. Durante a 
anamnese, o paciente revelou ter encontrado dois 
carrapatos na bolsa escrota! durante o banho. De 
acordo com a principal hipótese diagnostica, o 
tratamento indicado para o caso é o início de:

A) amicacina.

B) sulfametoxazol + trimetoprima.

C) ciprofloxacina.

D) doxiciclina.

E) cefalexina.

(Questão 67 )-----------------------------------------------------------

É critério de mau prognóstico na pancreatite aguda:

A) desidrogenase láctica > 500 Ul/dL.

B) lipase> 30.000 UI/dL

C) cálcio > 13 mg/dL.

D) triglicerídeos > 800 mg/dL.

E) leucometria < 3.000/mm3.

(Questão 68 )-----------------------------------------------------------

Paciente feminina, de 64 anos, está internada há 
24 horas no setor de emergência por quadro de dor 
em hipocôndrio direito, associada a febre e 
leucocitose. O ultrassom demonstra vesícula biliar 
espessada com cálculos no interior. Entretanto, o 
cirurgião de plantão está receoso para indicar cirurgia 
e solicita um novo exame, que, segundo o mesmo, 
será confirmatório para o diagnóstico, por se tratar do 
padrão-ouro. Ele deverá solicitar:

A) tomografia de abdômen.

B) ressonância de abdômen.

C) cintilografia com HIDA.

D) rotina de abdômen agudo.

Paciente masculino, de 32 anos, tabagista, apresenta 
dor e impotência funcional nos quirodáctilos de 
ambas as mãos, associadas a fenômeno de Raynaud 
e tromboflebite superficial de caráter migratório. O 
exame físico revela pulso braquial presente e pulsos 
radial e ulnar ausentes bilateral mente, além de atrofia
ungueal. Foi feito o diagnóstico de Doença de
Buerger. A medida considerada fundamental para o 
tratamento é:

A) heparinização plena.

B) abstinência do tabaco.

C) prednisona 1 mg/kg.

D) antibioticoterapia venosa.

E) antiagregaçãoplaquetária.

(Questão 70 ) -----------------------------------------------------------

Paciente masculino, de 24 anos, refere episódios 
recorrentes de hematúria macroscópica durante ou 
imediatamente após quadros de infecção do trato 
respiratório superior. Essa queixa aponta para o 
diagnóstico de um tipo específico de glomerulopatia:

A) nefritelúpica.

B) nefropatia por IgA.

C) glomerulonefrite pós-estreptocócica.

D) glomerulonefrite pauci-imune.

E) síndromedeGoodpasture.

(Questão 71 ) -----------------------------------------------------------

Paciente feminina, de 70 anos, alérgica a penicilina, 
apresenta quadro subagudo de cefaleia e febre, 
evoluindo com hemiparesia esquerda. A ressonância 
do crânio demonstra microabscessos corticais. 
O líquor é pouco alterado. Foi isolada, em 2 amostras 
de hemoculturas, Listeria monocytogenes. 
O tratamento a ser iniciado é:
A) sulfametoxazol + trimetoprima.

B) ceftriaxona.

C) daptomicina.

D) gatifloxacina.

E) azitromicina.

E) colecistogramaoral.



(Questão 72 ) (Questão 75 }

A ingestão de arroz requentado pode ocasionar 
diarréia aguda infecciosa pela contaminação por:

A) Vi brio vulnificus.

B) Shigella sp.

C) Aeromonas hydrophila.

D) Clostridium difficile.

E) Bacilluscereus.

(Questão 73 )-----------------------------------------------------------

Paciente masculino, de 65 anos, apresenta 
desnutrição grave, anemia, neuropatia periférica e 
glossíte. Diz sentir cansaço, taquicardia e dispnéia 
aos mínimos esforços. Durante a realização do 
ecocardiograma, são notadas elevadas pressões de 
enchimento biventr icular compatíveis com 
diagnóstico de insuficiência cardíaca de alto débito. 
Entre as vitaminas do complexo B, aquela que 
provavelmente está associada a essa evolução é:

A) Bt.

B) B2.

C) B3.

D) B6.

E) B7.

(Questão 74 )-----------------------------------------------------------

Paciente masculino de 65 anos apresenta rash 
eritematoso disseminado, pruriginoso, descamativo, 
concêntrico, de caráter migratório, em aspecto de 
madeira. Nega alergia medicamentosa. Ao ser 
avaliado pelo dermatologista, recebeu o diagnóstico 
de eritema gyratum repens. Nesse caso, é 
necessária a investigação de doenças associadas 
principalmente de origem:

A) inflamatória.

B) imunofógica.

C) infecciosa.

D) neoplásica.

E) congênita.

Paciente feminina, de 23 anos, teve relação sexual 
sem preservativo há 2 meses. Há 2 semanas, notou 
surgimento de linfadenomegalia inguinal à direita, 
dolorosa, com aumento progressivo, associada a 
febre e surgimento de pequenos orifícios com 
drenagem de secreção purulenta. Ao ser avaliada 
pelo seu ginecologista, o mesmo suspeitou de 
iinfogranuloma venéreo. O agente etiológico e o 
tratamento correto estão representados na seguinte 
alternativa:

A) Haemophilus ducreyi- doxiciclina.

B) Chlamydia trachomatis - azitromicina.

C) Treponemapallidum- penicilina.

D) Kiebsielia granulomatis - ciprofloxacina.

E) Neisseria gonorrhoeae - ceftriaxona.

(Questão 76 )-----------------------------------------------------------

Na angeíte alérgica e granulomatosa, conhecida 
também como síndrome de Churg-Strauss, a 
principal causa de mortalidade é decorrente de 
complicações:

A) pulmonares.

B) renais.

C) cardíacas.

D) neurológicas.

E) cutâneas.

(Questão 77 )-----------------------------------------------------------

Paciente feminina, de 70 anos, apresenta fibrilação 
atrial crônica, hipertensão arterial e diabetes mellitus. 
Seu médico decide iniciar uma medicação com o 
objetivo de prevenir eventos vasculares isquêmicos 
cerebrais. Para isso, utilizou a classificação de 
CHADS2. Nesse caso, levando-se em consideração 
a idade e as comorbidades da paciente, a pontuação 
obtida será:

A) 0.

B) 1.

C) 2.

D) 3.

E) 4



(Questão 78 )

Paciente feminina, de 27 anos, em uso de carbolitium 
por quadro de depressão maior, apresenta poliúria e 
sódio sérico de 150 mEq/L Foi realizado o teste da 
desmopressina e não houve alteração da 
osmolaridade urinária. A principal hipótese 
diagnostica que justifica esses achados é:

A) diabetes insipidus central.

B) diabetes mellitustipo 2.

C) polidpsiapsicogênica.

D) diabetes insipidus nefrogênico.

E) apoplexia hipofisária.

(Questão 79 )-----------------------------------------------------------

Em um paciente com doença inflamatória intestinal, 
são freqüentes as manifestações extraintestinais. 
Entre elas, aquela que está relacionada a atividade 
de doença intestinal é:

A) uveíte anterior.

B) artrite periférica.

C) colangiteesclerosante.

D) pioderma gangrenoso.

E) litíase renal.

(Questão 80 )-----------------------------------------------------------

Paciente masculino, de 26 anos, apresenta quadro de 
candidíase oral, emagrecimento e pneumonia. Seu 
Anti-HIV teve resultado positivo, e sua contagem de 
células CD4 é de 30 cé lu las /mm3. Seu 
médico decidiu iniciar fluconazol, azitromicina, 
su l fametoxazo l+ t r ime top r ima ,  lamivudina,  
zidovudina e efavirenz. Após uma semana de 
utilização das medicações, o paciente diz ter 
pesadelos freqüentes. Entre as drogas em uso, 
aquela responsável por esse tipo de sintoma é:
A) fluconazol.

B) azitromicina.

C) lamivudina.

D) zidovudina.

E) efavirenz.



Motivado peia leitura dos textos seguintes, sem, 
contudo, copiá-los ou parafraseá-los, redija um 
TEXTO DISSERTATIVO com, no mínimo, 20 e, no 
máximo, 25 linhas, em norma padrão da língua 
portuguesa, sobre o tema: QUAL O PAPEL DA 
POLÍCIA MILITAR EM UMA SOCIEDADE COM UMA 
DEMOCRACIACONSOLIDADA?

Texto 1

A polícia na mira

A polícia brasileira está longe da ideal. Mas 
insistir na teoria de que ela faz parte de uma força de 
opressão não ajuda a compreender o papel que deve 
ter em uma sociedade com uma democracia 
consolidada, como a nossa,

jU i
Construir uma polícia ideal é uma tarefa 

trabalhosa e, segundo especialistas, envolve 
melhorias em vários setores: no treinamento dos 
oficiais, na credibilidade e na gestão das 
corporações, na prevenção e no planejamento do 
trabalho policial, no mapeamento das zonas de 
perigo, na prisão de mais bandidos e na integração do 
sistema de justiça criminal para que o criminoso seja 
mantido encarcerado.
HUBERMAN, Bruno. A polícia na mira. Revista Veja. Disponível 
em: http://veja.abril.com.br. Acesso em: 30jan. 2012.

( REDAÇÁO )

Como se fosse um saco

Essa foi a forma com que Cláudia da Silva 
Ferreira foi arrastada por uma viatura da Polícia 
Militar do Rio de Janeiro. Sua morte evidencia uma 
realidade já antiga nas periferias brasileiras: a 
violência policial contra negros e pobres.

Era manhã de domingo no Morro da 
Cegonha, em Madureira, no Rio de Janeiro. Sem a 
preocupação de ir para o serviço naquele dia, a 
auxiliar de limpeza Cláudia da Silva Ferreira saiu de 
casa para comprar pão. Talvez a intenção fosse 
agradara família.

No caminho entre a casa e a padaria, Cláudia 
foi baleada. Os tiros a atingiram na nuca e nas costas. 
A versão da polícia é de que os projéteis que a 
perfuraram foram disparados durante uma troca de 
tiros com traficantes do morro. Os moradores da 
comunidade afirmam que as balas partiram de armas 
da própria PM.

[ - ]
“Eles arrastaram minha mãe como se fosse 

um saco e a jogaram para dentro do camburão, como 
um animal”, gritava Thais aos prantos, em frente aos 
jornalistas. “Aperna dela ficou toda em carne viva.”
ANJOS, Anna Beatriz. Como se fosse um saco. Revista Fórum 
Disponível em: <www.brasil247.com>. Acesso em: 28 mar.2014. 
Adaptado.

Texto 3

Texto 2

O papel da polícia na democracia

São Paulo, junho de 2013 [3]:
Uma viatura parou diante de nós. Policiais 

apontaram a arma e ordenaram: "corram que vamos 
atirar”. Corremos e eles cumpriram a promessa. 
Atingiram uma amiga. Nos desesperamos. As ruas 
estavam desertas, não havia onde entrar. Estávamos 
sozinhos. Humi lhados e indignados pela 
arbitrariedade, pela violência, pela covardia, gritamos 
por socorro.

O primeiro fato resultou em 111 mortes de 
civis por agentes do estado. O segundo, em 19, e o 
terceiro, em muitos feridos. O que eles têm em 
comum, numa primeira e superficial análise? A 
violência policial. Qual a informação latente que 
quase nos escapa: a decisão política que determina a 
ação repressiva.
SOARES, Luis. Um debate necessário: o papel da polícia na 
dem ocracia . P ragm etism o P o lítico . D ispon íve l em 
www.pragmatismopolitico.com.br. Acesso em: 25 jul.2013. 
Adaptado.
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