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ASSINATURA

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha e uma questão discursiva.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso
acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha
.
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A
SUA PROVA SERÁ ANULADA.
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
08

Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.

09 - Após TRÊS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS E TRINTA MINUTOS
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das
provas. É proibido o uso de boné.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões numeradas de 01 a 15

QUESTÃO 01
J.L.T, avaliado em enfermaria de clínica médica, apresenta as características abaixo, referentes à síndrome
de secreção inapropriada de hormônio antidiurético:
A) confusão mental, hiperosmolaridade plasmática e oligúria.
B) coma, hipernatremia, hipernatriúria.
C) convulsão, hiponatremia e osmolaridade urinária baixa.
D) letargia, hiponatremia e hiperosmolaridade urinária.
QUESTÃO 02
Mulher de 32 anos de idade, queixa-se de fraqueza e escurecimento da pele, com suspeita de insuficiência
suprarrenal aguda. De acordo com esses dados, marque a assertiva INCORRETA.
A) O ACTH plasmático está aumentado se o paciente tem insuficiência adrenal primária.
B) Hipercalemia e aneosinofilia estão usualmente presentes.
C) A hidrocortisona e a solução salina devem ser administradas imediatamente, mesmo antes dos resultados
laboratoriais.
D) Náuseas, vômitos e diarreia são comuns.
QUESTÃO 03
Assinale a alternativa CORRETA sobre o Hipotireoidismo subclínico (HSC).
A) As causas do HSC costumam ser distintas das causas do hipotireoidismo estabelecido.
B) Depressão não é um sintoma encontrado no HSC.
C) HSC é mais comum em pacientes com Diabete Mellitus tipo 1 que em indivíduos normais.
D) HSC em mulheres grávidas deve apenas ser acompanhado, sem reposição com tiroxina.
QUESTÃO 04
Daniel, 11 anos, vem evoluindo nos últimos meses, com aparecimento de características sexuais
secundárias, definindo o início da puberdade que resulta na ativação dos testículos e início do processo de
gametogênese. De acordo com esses dados, marque a assertiva INCORRETA.
A) O FSH regula o nível dos receptores androgênicos e torna as células de Sertoli mais responsivas ao LH, cujas
funções são necessárias para atividade mitótica inicial da célula germinativa.
B) A pulsatilidade da liberação do GnRH e das ações de FSH/LH, em suas células alvo, e as altas concentrações da
testosterona intratesticulares são essenciais na espermatogênese.
C) Os testículos pré-puberais contêm apenas espermatogônias de repouso e células de Sertoli quiescentes que não
apresentam alterações cíclicas na estrutura ou no funcionamento bioquímico.
D) O LH estimula as células de Leydig a secretar testosterona que, presumivelmente, difunde-se ao longo da
membrana basal e pode se ligar a receptores androgênicos, nas células de Sertoli.

QUESTÃO 05
Paciente apresenta características clínicas suspeitas como sendo portador de MEN-2B. De acordo com esses
dados, marque a assertiva que NÃO estaria presente nesse caso.
A) Carcinoma medular da tireoide.
B) Anormalidades marfanoides.
C) Adenoma hipofisário.
D) Feocromocitoma.
QUESTÃO 06
Homem, 44 anos, é portador de Diabetes Mellitus tipo 2 e faz uso de metformina. Marque a alternativa
INCORRETA em relação ao seu mecanismo de ação.
A) A metformina tem efeitos benéficos no metabolismo da glicose e lipídeos.
B) A metformina eleva os níveis de catecolaminas circulantes.
C) A ativação da AMPK é necessária para inibição da produção hepática de glicose e aumento da captação
muscular, atribuídos à metformina.
D) A metformina pode aumentar os níveis de lactato e causar acidose lática.
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QUESTÃO 07
João, 45 anos, apresenta quadro de obesidade desde a adolescência, com aumento progressivo de peso, com
IMC atual em torno de 34 kg/m2, tendo crises de gota episodicamente, com aumento do abdômen, segundo
ele mesmo, pelo abuso de cerveja. De acordo com esses dados, marque a alternativa INCORRETA.
A) A identificação de triglicérides acima de 200 mg/dl, HDL acima de 50 mg/dl e glicemia maior que 100
mg/dl confirmam síndrome metabólica pelo NCEP/ATPIII.
B) Obesidade visceral e, consequentemente, o aumento da circunferência abdominal têm sido relacionados
a elevado risco metabólico cardiovascular.
C) Na resistência à insulina, tem-se demonstrado acúmulo de triglicérides e outras moléculas lipídicas no
músculo.
D) A medida da circunferência abdominal, avaliada de acordo com a etnia, foi incluída para o diagnóstico
de síndrome metabólica pela Federação Internacional de Diabetes.
QUESTÃO 08
Paciente diabético pode apresentar alterações na secreção e ação da insulina. Determine, de acordo com
esses dados, a assertiva INCORRETA.
A) O aumento da gordura visceral contribui para o estado de resistência à insulina que, aliado ao defeito na
produção pelas células beta pancreáticas (principalmente segunda fase de secreção), deflagram o quadro
de hiperglicemia pós-prandial.
B) A insulina está praticamente ausente no sangue do diabético tipo 1, semelhante ao jejum, mas, nesse
caso, está apenas meramente reduzida; diferentemente, o DM2 mantém hiperinsulinemia inicial, com
redução progressiva.
C) No DM2, a sensibilidade à insulina no tecido muscular também é reduzida pelo excesso de ácidos
graxos, inibindo a captação de glicose.
D) As modificações de estilo de vida (perda de peso e atividade física) são efetivas no tratamento da RI e
do DM2 e constituem uma das linhas terapêuticas para se prevenir a DCV.
QUESTÃO 09
Paciente, 55 anos, procura assistência médica em unidade básica de saúde, devido à hiperglicemia, tendo
seu exame clínico evidenciado características clínicas de acromegalia. De acordo com esses dados, marque
a assertiva INCORRRETA.
A) O tratamento primário pode ser cirúrgico ou medicamentoso, este, em especial, com o uso de análogos
da somatostatina.
B) O pegvisomant pode ser indicado nos casos intolerantes ou resistentes aos análogos da somatostatina, ou
em associação a esses.
C) O controle bioquímico com normalização do IGF-1, para sexo e idade e GH menor que 2,5 mcg/l, é um
dos objetivos do tratamento.
D) Em torno de 70% dos casos de acromegalia, os tumores hipofisários são microadenomas.
QUESTÃO 10
A história e o exame clínico-laboratorial são fundamentais para a condução de uma suspeita de
hipocalcemia, que pode ser caracterizada como descrito abaixo, EXCETO
A) As manifestações da hipocalcemia são relacionadas ao aumento da excitabilidade neuromuscular.
B) O pseudo-hipoparatireoidismo tipo II apresenta osteodistrofia hereditária de Albright.
C) A intensidade dos sintomas varia entre os indivíduos, dependendo do grau da hipocalcemia e da
velocidade de sua queda.
D) A excreção de fósforo e AMPc urinários estão prejudicados no pseudo-hipoparatireoidismo tipo I.
QUESTÃO 11
O aparecimento de casos de tuberculose resistente ao tratamento está associado a/ao
A) infecção pelo HIV.
B) estado nutricional do paciente.
C) uso de medicação de forma descontinuada.
D) uso de corticosteroide.
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QUESTÃO 12
Paciente idoso com aparecimento de alteração do ritmo intestinal, anemia, emagrecimento, hematoquesia,
deve ser submetido a
A) ultrassom de abdome.
B) colonoscopia.
C) endoscopia digestiva alta.
D) radiografia simples do abdome.
QUESTÃO 13
Em relação à Lei 8.080/90:
I - todos os prestadores de serviços estão subordinados a essa lei e não só os integrantes do SUS.
II - essa dispõe sobre as condições para a promoção, prestação e recuperação da saúde.
III - ela regula a participação da comunidade no SUS, assegurando a existência de instâncias colegiadas
como conferências e conselhos de saúde nos três níveis de governo.
A alternativa CORRETA é
A) Somente II está correta.
B) Somente I e II estão corretas.
C) Somente II e III estão corretas.
D) I, II e III estão corretas.
QUESTÃO 14
No processo de constituição do Sistema Único de Saúde:
I - um decreto Presidencial antecedeu o mesmo e instituiu o Sistema Único e Descentralizado de Saúde
que desconcentrou recursos e descentralizou parte do processo decisório para o âmbito dos estados.
II - desempenhou papel importante na 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, em 1986.
III - houve predominância da participação dos movimentos sociais estimulados pela Lei 8.142 que defendia
a democratização da saúde.
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s)
A) II, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 15
A Constituição Federal:
I - prevê que o SUS será financiado, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
II - classifica as ações e serviços de saúde como de relevância pública.
III - estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada.
Assinale a alternativa que contém a(s) resposta(s) CORRETA(S).
A) Somente I está correta.
B) Somente I e III estão corretas.
C) Somente III está correta.
D) I, II e III estão corretas.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 16 a 25
INSTRUÇÃO: Para responder às questões de 16 a 19, leia o texto a seguir, de Lya Luft, publicado na Veja
de 5-5-2010.
A GENTILEZA DO ESPÍRITO
“A chegada da velhice não precisa enferrujar a alma. Sendo inevitável, ela devia ser aguardada e recebida
como uma amiga há muito anunciada. E ela vem aos poucos, vem mansa. Não precisamos pedir desculpas
quando ela chega, inventando para os outros que temos menos idade do que temos. (...) O espírito é mais
importante do que rugas, manchas, andar lento e corpo encolhido: não o espírito jovem, mas um espírito
próprio de cada idade, aberto e gentil.”
QUESTÃO 16
A autora desse texto defende que
A) o espírito deve estar em consonância com cada idade específica dos seres humanos.
B) a velhice do corpo não deve deixar que o ser humano perca a juventude do espírito.
C) é inevitável a alma sentir-se abalada com a chegada da velhice.
D) as conquistas espirituais se “encolhem” à medida que o corpo se curva.
QUESTÃO 17
É possível deduzir das ideias do texto que diminuir nossa idade para os outros denota que
A) temos medo da morte.
B) espiritualmente nos sentimos jovens.
C) nos sentimos culpados por envelhecer.
D) é próprio do envelhecer querer demonstrar para os outros menos idade do que temos.
QUESTÃO 18
Um dos recursos linguísticos de que a autora se utiliza para tratar o tema desse texto é a figuratividade.
Assinale a alternativa CORRETA em relação à figura de retórica utilizada por ela.
A) “... mas um espírito próprio de cada idade, aberto e gentil.” (hipérbole)
B) “A chegada da velhice não precisa enferrujar a alma.” (eufemismo)
C) “E ela vem aos poucos, vem mansa.” (comparação)
D) “... ela devia ser aguardada e recebida como uma amiga (...) Não precisamos pedir desculpas quando ela
chega...” (prosopopéia)
QUESTÃO 19
Observe este enunciado do texto: “Sendo inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como uma amiga...”
Entre as reestruturações desse enunciado, qual preservou seu sentido?
A) Por ser inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como amiga.
B) Quando inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como amiga.
C) De modo que seja inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como amiga.
D) Ainda que seja inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como amiga.
INSTRUÇÃO: Para responder às questões de 20 a 22, leia o seguinte texto de uma entrevista com o ator
Michael Fox, a respeito de sua luta contra o Mal de Parkinson.
“É sempre complicado encarar a própria mortalidade, mas, uma vez que você consegue lidar com ela,
aprende lições profundas. Querer fazer algo simples e não conseguir representa uma grande perda. Mas
aprendi que, com paciência, o vazio dessas perdas acaba por ser preenchido. Em cada decepção há uma
oportunidade. Basta saber reconhecer quando essa oportunidade aparece. A recompensa é sempre maior do
que a perda.”
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QUESTÃO 20
O discurso desse texto é otimista porque seu autor
A) conclui que, contra a nossa condição de mortais, não é possível lutar.
B) aceita as suas próprias limitações por não conseguir suportar lutar contra elas.
C) consegue enxergar que, mesmo das situações negativas extremas, é possível extrair aprendizados.
D) é um indivíduo passivo diante das adversidades.
QUESTÃO 21
Observe este enunciado do texto:
“Querer fazer algo simples e não conseguir representa uma grande perda.”
A conjunção destacada no período possui um valor
A) opositivo.
B) aditivo.
C) concessivo.
D) comparativo.
QUESTÃO 22
Como esse texto expressa vivências e opiniões de seu autor, seu efeito de sentido é de
A) ironia.
B) objetividade.
C) humor.
D) subjetividade.
QUESTÃO 23
Qual, entre as falas abaixo, de Michael Fox, contidas em outro trecho da referida entrevista, possui pontos
de concordância com a fala de Lya Luft, no 1º texto desta prova?
A) “É duro suportar as limitações físicas.”
B) “Enquanto minha condição física se deteriora, minha condição espiritual melhora. Estou muito mais
tolerante, tenho mais compaixão do que quando era jovem.”
C) “É muito difícil planejar o que poderei fazer amanhã ou depois de amanhã. Tenho de lidar com o
imprevisível.”
D) “Podemos nos concentrar em nossas perdas pessoais e passar a existência lamentando-as.”
QUESTÃO 24
Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula está INCORRETO.
A) Justo eu que, por causa do Parkinson, não consigo parar de me mexer um minuto.
B) Quando estive no México, um guia me mostrou uma árvore da qual escorria um líquido vermelho.
C) Lamentos tristes de crianças, cortavam o silêncio da noite.
D) Se você não aceita ou não quer lidar com o problema, ele só piora.
QUESTÃO 25
A regência do verbo está INCORRETA na alternativa
A) Ele anseia por chegar o inverno.
B) Repugna ao homem a atitude intolerante.
C) Ele aspira um alto posto no Estado.
D) A escritora aludiu à condição da velhice.
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Questões numeradas de 26 a 30
QUESTÃO 26
Com base na Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes
Claros, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a
estágio probatório pelo período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão
objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores, EXCETO
A) assiduidade, pontualidade e disciplina.
B) aptidão funcional e o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
C) capacidade de iniciativa e produtividade.
D) responsabilidade e respeito e compromisso com a instituição.
QUESTÃO 27
A reversão é o ato pelo qual o aposentado por invalidez reingressa no serviço público após verificação, por
junta médica oficial, de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Com base nessa
afirmativa e nas determinações da Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do
Município de Montes Claros, marque a alternativa INCORRETA.
A) Será cassada a aposentadoria do servidor que, após a reversão, não entrar em exercício no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publicação do respectivo ato.
B) A reversão far-se-á no mesmo cargo efetivo ou no cargo resultante de sua transformação e, se o mesmo
encontrar-se provido, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga.
C) O servidor que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causaram a sua aposentadoria por
invalidez terá direito à contagem do tempo relativo ao período de afastamento para os fins, salvo para
promoção.
D) O aposentado não poderá reverter à atividade, se contar com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
QUESTÃO 28
Nos termos da Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes
Claros, o servidor terá direito ao benefício da aposentadoria nas seguintes condições, EXCETO
A) Voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo serviço público no
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
B) Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de serviço.
C) Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, se decorrente de acidente de trabalho.
D) O servidor será aposentado compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço.
QUESTÃO 29
De acordo com o que determina a Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do
Município de Montes Claros, em relação às indenizações pagas ao servidor, analise as afirmativas abaixo,
marcando V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) As diárias e o transporte são formas de indenizações pagas ao servidor.
( ) O servidor que, a serviço, afastar-se do Município, em caráter eventual ou definitivo, para outro ponto
do território nacional, fará jus a diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção
urbana.
( ) A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não
exigir pernoite fora do município.
( ) O servidor que, a serviço, afastar-se da sede do Município fará jus às passagens necessárias para o seu
deslocamento.
( ) O servidor que receber diária e não se afastar do Município, por qualquer motivo, ficará obrigado a
restituí-la integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias.
A sequência CORRETA é
A) V, F, V, V, F.
B) F, V, V, F, F.
C) V, F, V, V, V.
D) F, V, F, F, F.
7

QUESTÃO 30
Com base no direito de férias previsto na Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público
do Município de Montes Claros, marque a afirmativa INCORRETA.
A) É possível acumular os proventos de uma aposentadoria com a remuneração de um cargo eletivo ou de
cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
B) O servidor que acumular licitamente 2 (dois) cargos, empregos ou funções, quando investido em cargo
de provimento em comissão, ficará afastado de ambos, podendo optar pela remuneração destes ou a do
comissionamento.
C) A proibição de acumular cargos no serviço público estende-se a cargos, empregos e funções em
autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e privada e sociedades controladas
diretamente ou indiretamente pelo Município.
D) O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto se já for ocupante de um deles,
situação em que poderá ser designado para exercer, interinamente, outro cargo em comissão, sem
prejuízo de suas atribuições, devendo optar pela remuneração de um dos cargos, durante o período de
interinidade.

QUESTÃO DISCURSIVA
Leia esta declaração do ator Michael Fox: “Assim é a vida. Para tudo que queima, há algo que cura.”
Escreva um texto dissertativo de 10 linhas, comentando essa afirmação do ator.

NÃO É NECESSÁRIO DAR TÍTULO AO SEU TEXTO

O SEU TEXTO DEVE SER REDIGIDO NA FOLHA DE RESPOSTA DA QUESTÃO DISCURSIVA

RASCUNHO
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