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CARGO: MÉDICO/área: Clínico Geral – PROVA DE CONHEC IMENTOS GERAIS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 6. 

Texto I 

 
 
1 
2 
3 
4 
 

5 
6 
7 
8 
 

9 
10 
11 

 
12 
13 
14 
15 

 
16 
17 
18 
19 

 
20 
21 
 

A moça em prantos 
 
RIO DE JANEIRO – O poeta encontrou uma pedra no meio do caminho, nunca esqueceu dessa 
pedra, que lhe deu assunto para o seu poema mais conhecido. Não sendo poeta, encontrei não 
uma, mas infinitas pedras no meio do caminho, e não só no meio, mas no início e no fim de cada 
caminho. Não me renderam um único poema, nem mesmo uma modesta crônica. 
 
Mas jamais esqueci a primeira moça que vi chorando. Eu devia ter seis ou sete anos, achava que 
só as crianças podiam e deviam chorar, tinham motivos bastante para isso, desde as fraldas 
molhadas nos primeiros meses de existência até a inexpugnável barreira dos "não pode", que 
emparedam a infância e criam neuras para o resto da vida. 
 
Um adulto chorando era incompreensível para mim, um acontecimento pasmoso, uma aberração 
da natureza, pois os adultos podiam tudo e tudo lhes era permitido. E a moça era um adulto, ao 
menos para mim, embora ela fosse realmente moça, aí pelos 15 anos ou pouco mais. 
 
E chorava. Não abrindo o berreiro, como as crianças, mas dolorosamente, e na certa misturando 
motivos. Mesmo assim, fiquei imaginando a causa do seu pranto. Faltara à escola e por isso ficara 
sem sobremesa? Fora proibida de brincar na calçada? Queria ganhar uma bicicleta e fora 
convencida a continuar com o insípido velocípede? 
 
Vi muita gente chorando depois, homens feitos, mulheres maduras. Eu mesmo, quando levo meus 
trancos, repito o menino que ia para debaixo da mesa de jantar para poder chorar sem passar 
recibo da minha dor. Hoje, ficaria feio esconder-me debaixo das mesas, mas sei que é um bom 
lugar para isso. Melhor do que a cama, onde devemos fazer outras coisas. 
 
A moça que chorava não se escondera, chorava de mansinho, na verdade nem parecia estar 
chorando. Devia apenas estar muito triste porque misturava todos os motivos para a sua tristeza. 

 
(CONY, Carlos Heitor. A moça em prantos. Folha de S. Paulo, São Paulo, 7 maio 2003. Primeiro Caderno, p. 2.) 

 

1ª QUESTÃO. A partir da leitura do Texto I, depreende-se que, para o autor, 

A) o choro só é permitido às crianças, que sempre têm boas razões para chorar. 

B) o choro de um adulto é uma aberração da natureza, pois adultos não choram. 

C) o pranto é um meio de aliviar as tristezas, não importando a idade de quem chora. 

D) o pranto significa a vontade de lutar pelo que se deseja na vida adulta. 

E) o pranto é uma válvula de escape para a conquista de problemas recorrentes. 
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2ª QUESTÃO. Considere o excerto “Um adulto chorando era incompreensível para mim, um 
acontecimento pasmoso, uma aberração da natureza, pois os adultos podiam tudo e tudo lhes era 
permitido” (linhas 9-10).  Considere, ainda, os seguintes fragmentos desse excerto:  

(1) “Um adulto chorando era incompreensível para mim, um acontecimento pasmoso, uma 
aberração da natureza,” 

(2) “pois os adultos podiam tudo e tudo lhes era permitido”. 

 
Estabelecendo-se uma relação de sentido entre (1) e (2), é CORRETO afirmar que o excerto apresenta 

A) uma aparente contradição: se, em (2), tudo é permitido aos adultos, isso incluiria permissão para 
chorar; no entanto, em (1), o fato de o adulto poder tudo não justifica a incompreensão do choro. 

B) duas opiniões divergentes: em (1), o autor refere-se à incompreensão em relação ao choro do 
adulto, enquanto, em (2), restringe o choro à criança por esta ser mais sensível e ter motivos para 
chorar. 

C) uma oposição: se, em (2), tudo é permitido aos adultos, e isso prevê o choro, em (1) não existe 
sentido em dizer que somente a criança tem muitas razões para chorar, mesmo que seja 
escondido. 

D) duas possibilidades de interpretação: em (1), o fato de que o adulto tem autonomia e, portanto, não 
precisa conter o choro; em (2), o fato de que a criança tem vários motivos para chorar, desde o seu 
nascimento. 

E) um contraste entre a infância e a vida adulta: em (1), o adulto pode fazer e querer tudo; em (2), o 
adulto está circunscrito a uma situação que restringe suas escolhas e o obriga a se contentar com o 
que lhe é oferecido. 

 

3ª QUESTÃO. Com a expressão “O poeta encontrou uma pedra no meio do caminho” (linha 1), o 
autor faz referência a 

A) um belo conto, tendo em vista o recurso da coesão referencial. 

B) outra crônica, usando o recurso da coesão anafórica. 

C) um triste poema, fazendo uso da metaforização. 

D) um famoso poema, utilizando-se da intertextualidade. 

E) outra peculiar crônica, por meio do intertexto.  

 

4ª QUESTÃO. O prefixo “in-”, geralmente, é anexado a uma palavra a fim de produzir um sentido de 
negação do seu significado, como ocorre em “inexpugnável” (linha 7). Esse sentido de negação NÃO 
está presente em 

A) inalienável. 

B) inexprimível. 

C) intocável. 

D) inaudível. 

E) inflamável. 
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5ª QUESTÃO. No excerto “Queria ganhar uma bicicleta e fora convencida a continuar com o insípido 
velocípede?” (linhas 14 e 15), a expressão “fora convencida” pressupõe a ação de alguém 

A) capaz de persuadir a moça. 

B) impossibilitado de atender à moça. 

C) obrigado a modificar a atitude da moça.  

D) preparado para prender a atenção da moça. 

E) incapaz de lidar com as escolhas da moça. 

 
6ª QUESTÃO. No excerto “[...] achava que só as crianças podiam e deviam chorar [...]” (linhas 5 e 6), 
o elemento “que” apresenta a mesma função sintática daquele destacado em: 

A) “[...] nunca esqueceu dessa pedra, que lhe deu assunto para o seu poema mais conhecido” (linhas 
1 e 2). 

B) “Mas jamais esqueci a primeira moça que vi chorando” (linha 5). 

C) “[...] até a inexpugnável barreira dos "não pode", que emparedam a infância [...]” (linhas 7 e 8). 

D) “[...] o menino que ia para debaixo da mesa de jantar [...]” (linha 17). 

E) “[...] mas sei que é um bom lugar para isso” (linhas 18 e 19). 

 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 7 a 10. 

Texto II 

 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

 

London is hot 
[...] 

Rolling Stones são definitivamente roqueiros. Há 50 anos oferecem mais do mesmo, e nenhum 
problema em não mudar. O mundo em volta é que mudou. Em 1969, quando tocaram no Hyde Park 
pela primeira vez, a plateia era formada por simpatizantes do flowerpower, todos curtindo paz e 
amor, muitos em viagem de ácido. Em julho de 2013, a plateia era formada por simpatizantes do 
Steve Jobs, todos assistindo ao show pelo monitor do seu iPad, iPhone, e tuitando com uma 
obsessão de viciado. Milhares de cinegrafistas amadores reunidos a fim de documentar o que 
estavam – estavam? – vendo. 

Só o meu queixo tremido é que ninguém viu nem filmou. Ficou sem registro digital. Minha emoção 
segue totalmente analógica. 

[...] 
(MEDEIROS, Martha. Um lugar na janela 2: relatos de viagem. Porto Alegre: L&PM, 2016, p. 27-28.) 
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7ª QUESTÃO. Sobre o Texto II, é CORRETO afirmar: 

A) Trata-se de um aconselhamento às novas gerações, que usam aparelhos celulares em shows de 
rock. 

B) Trata-se de uma resenha depreciativa dos Rolling Stones, pois eles não oferecem nenhuma 
inovação musical desde a década de 1950. 

C) Trata-se de uma crônica elogiosa aos Rolling Stones, em que a autora descreve sua experiência ao 
presenciar um show da banda. 

D) Trata-se de uma resenha musical, em que se apresentam aspectos negativos e positivos de 
determinado show dos Rolling Stones. 

E) Trata-se de um artigo de opinião, criticando um tempo em que havia paz e amor e pouca repressão 
ao uso de drogas. 

 
8ª QUESTÃO. No excerto “Rolling Stones são definitivamente roqueiros” (linha 1), o termo 
“definitivamente” pode ser substituído, sem prejuízo do sentido original do texto, por 

A) Rolling Stones são sensíveis roqueiros. 

B) Rolling Stones são radicais roqueiros. 

C) Rolling Stones são rebeldes roqueiros. 

D) Rolling Stones são estranhos roqueiros. 

E) Rolling Stones são genuínos roqueiros. 

 

9ª QUESTÃO. Sobre a expressão “simpatizantes do Steve Jobs” (linhas 4 e 5), é CORRETO afirmar: 

A) Trata-se de uma metonímia, em que se substitui a referência ao produto pela referência ao seu 
produtor. 

B) Trata-se de uma metáfora, em que se compara implicitamente os amigos do Steve Jobs com os 
aparelhos criados por ele. 

C) Trata-se de uma metáfora, pois se atribui a Steve Jobs uma característica de objeto inanimado. 

D) Trata-se de uma metonímia, pois o continente de origem dos produtos é substituído pelo conteúdo 
da marca. 

E) Trata-se de uma metáfora, em que o participante de uma comunidade virtual na internet assumiu a 
identidade de simpático. 

 

10ª QUESTÃO. Considerando a construção linguístico-discursiva do excerto “Milhares de cinegrafistas 
amadores reunidos a fim de documentar o que estavam – estavam? – vendo” (linhas 6 e 7), é 
INCORRETO afirmar: 

A) A utilização de uma pergunta no meio da frase cria um efeito de sentido semelhante ao de alguém 
que autointerrompe sua fala para refletir sobre o que está falando. 

B) A repetição dos termos “estavam”, um imediatamente após o outro, evidencia uma falha na edição 
do texto final. 

C) Ao se questionar se os cinegrafistas amadores presentes estavam de fato vendo o show, a autora 
lança uma crítica sobre o modo como a nova geração participa de eventos hoje em dia. 

D) A referência aos que estavam presentes na plateia como “cinegrafistas amadores” ironiza uma 
nova forma de participação em eventos públicos. 

E) A utilização do termo “documentar” revela que os participantes do show, na perspectiva da autora, 
se preocuparam em não ter o evento marcado somente na memória.  
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 RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES 

 

11ª QUESTÃO. Júlia, Maria e Regina disputaram um torneio com várias partidas de xadrez em que 
não houve empates. Cada partida foi disputada por duas delas e a terceira disputava com quem venceu 
a partida anterior. Ao final do torneio, Júlia disputou de 13 partidas e Maria disputou de 27. O número de 
partidas que Regina disputou é igual a 

A) 12 

B) 13 

C) 14 

D) 15 

E) 16 

 
 
12ª QUESTÃO. Em um determinado grupo de pessoas, 

• 20% do total de pessoas são capixabas, 
• 10% do total de homens são capixabas, 
• 40% do total de mulheres não são capixabas. 

 
A porcentagem do total de homens, em relação ao total de pessoas do grupo, é igual a 
 
A) 65% 

B) 70% 

C) 75% 

D) 80% 

E) 85% 

 
 
13ª QUESTÃO. No regime de juros compostos, os juros em cada período de tempo são calculados 
sobre o montante do início do período. Um capital inicial �� foi aplicado a juros compostos de 20% ao 
mês. Se � é o montante quando decorridos � meses, o menor valor inteiro para �, tal que � seja 
maior que o dobro de ��, é 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 
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14ª QUESTÃO. Uma loja tinha 20 funcionários e a média aritmética das idades desses funcionários 
era igual a 35 anos. Prevendo um aumento das vendas, o dono da loja contratou mais 5 funcionários, 
cada um deles com a idade de 60 anos. Após a contratação dos 5 funcionários, a média aritmética das 
idades dos funcionários da loja, em anos, passou a ser igual a 

A) 38 

B) 40 

C) 42 

D) 44 

E) 46 

 
15ª QUESTÃO. Uma urna contém � bolas numeradas de 1 até �. Ao serem extraídas da urna 2 bolas, 
sucessivamente e sem reposição, a quantidade de sequências de 2 números, que podem ser obtidas, é 
igual a 182. É CORRETO afirmar que � é divisível por 

A) 4 

B) 5 

C) 6 

D) 7 

E) 13 

 
 
16ª QUESTÃO. Um dado cúbico de seis faces, em que cada uma dessas tem um número distinto, de 1 
a 6, é considerado honesto quando, após ser lançado, cada uma de suas faces tem a mesma 
probabilidade de estar voltada para cima. Três dados honestos, desse tipo, são lançados 
simultaneamente. A probabilidade de que a soma dos números mostrados, nas faces voltadas para 
cima, NÃO seja 5 é igual a 

A) 25 27⁄  

B) 27 28⁄  

C) 35 36⁄  

D) 41 42⁄  

E) 53 54⁄  

 
 
17ª QUESTÃO. Quando um recipiente está totalmente cheio de água, nele cabem � gramas de água. 
Ao se pesar o recipiente totalmente cheio com água, aferiu-se 510 gramas. Ao se pesar o recipiente 
cheio com � 3⁄  gramas de água, aferiu-se 235 gramas. O valor de � é igual a 

A) 412,5 

B) 421 

C) 430,5 

D) 435 

E) 440,5 
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18ª QUESTÃO. Carlos encontrou um livro que estava danificado. A primeira página do livro estava 
numerada com o número 281 e a última página estava numerada com um número com os mesmos 
algarismos do número da primeira página, mas em uma ordem diferente. As páginas do livro estavam 
numeradas consecutivamente, ou seja, a primeira página da primeira folha estava numerada com o 
número 281, a segunda página da primeira folha estava numerada com o número 282, a primeira 
página da segunda folha estava numerada com o número 283, a segunda página da segunda folha 
estava numerada com o número 284, e assim por diante. O número de folhas que ainda constavam no 
livro era igual a 

A) 198 

B) 266 

C) 301 

D) 312 

E) 322 

 
 
19ª QUESTÃO. Em um grupo de 500 pessoas, 

• 100 pessoas não gostam do artista A, nem do artista B e nem do artista C, 
• 120 pessoas gostam do artista A, 
• 150 pessoas gostam do artista B, 
• 70 pessoas gostam do artista A e do artista B. 

No grupo, o total de pessoas que gostam do artista C, mas não gostam do artista A e nem do artista B, 
é igual a 

A) 160 

B) 170 

C) 180 

D) 190 

E) 200 

 
 
20ª QUESTÃO. Considere as seguintes afirmações: 

• Todos os médicos são inteligentes. 
• Alguns jornalistas são desonestos. 
• Alguns advogados são médicos. 
• Todas as pessoas desonestas não são inteligentes. 

 

A partir dessas afirmações, é CORRETO afirmar, que 

A) alguns advogados são honestos. 

B) alguns médicos são desonestos. 

C) alguns jornalistas não são advogados. 

D) todos os advogados são inteligentes. 

E) todas as pessoas não inteligentes são desonestas. 

  



 

INFORMÁTICA 

21ª QUESTÃO. Segundo Capron & Johnson (2004), em “Introdução
básicos de hardware de um computador são:

A) o gabinete, o monitor, o teclado e o 

B) o servidor, as estações de trabalho e a rede.

C) a placa-mãe, as portas de entrada e de saída e os discos rígidos.

D) o processador e os dispositivos de entrada, de saída e de armazenamento.

E) os circuitos eletrônicos, a BIOS

 
22ª QUESTÃO. Um componente de 
que consiste em uma coleção de dados relaciona
Dados (SGBD) fornece um ambiente adequado para a manipulação, a visualização, a recuperação e o 
armazenamento de dados. NÃO é um SGBD:

A) Microsoft SQL Server. 

B) SQuirreL. 

C) MySQL. 

D) PostgreSQL. 

E) Microsoft Access. 

 

23ª QUESTÃO. Observe a figura a seguir:

A figura acima reproduz, de forma ampliada, um conjunto de controles que compõe a Barra de Tarefas 
do Windows 10, aqui numerados de 1 a 5.  Esses controles representam, respectivamente:

A) 1 - mostrar ícones ocultos, 2 -
teclado. 

B) 1 - mostrar ícones ocultos, 2 - 
editor de texto. 

C) 1 - mostrar ícones ocultos, 2 - 
idioma do teclado. 

D) 1 - listar aplicativos abertos, 2 
editor de texto. 

E) 1 - listar aplicativos abertos, 2 -
idioma do teclado. 
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INFORMÁTICA – 05 QUESTÕES 

Segundo Capron & Johnson (2004), em “Introdução à Informática”, os componentes 
de um computador são: 

o gabinete, o monitor, o teclado e o mouse. 

o servidor, as estações de trabalho e a rede. 

mãe, as portas de entrada e de saída e os discos rígidos. 

dispositivos de entrada, de saída e de armazenamento.

BIOS, o sistema operacional e os aplicativos. 

Um componente de software bastante utilizado em computadores é o banco de dados, 
que consiste em uma coleção de dados relacionados entre si. Um Sistema Gerenciador de Banco de 
Dados (SGBD) fornece um ambiente adequado para a manipulação, a visualização, a recuperação e o 
armazenamento de dados. NÃO é um SGBD: 

bserve a figura a seguir: 

A figura acima reproduz, de forma ampliada, um conjunto de controles que compõe a Barra de Tarefas 
do Windows 10, aqui numerados de 1 a 5.  Esses controles representam, respectivamente:

- nível de energia, 3 - conexão de rede, 4 

 nível de energia, 3 - configurações de tela, 4 

 nível de energia, 3 - configurações de tela, 4 

listar aplicativos abertos, 2 - brilho do monitor, 3 - conexão de rede, 4 

- brilho do monitor, 3 - configurações de tela, 4 

à Informática”, os componentes 

dispositivos de entrada, de saída e de armazenamento. 

bastante utilizado em computadores é o banco de dados, 
dos entre si. Um Sistema Gerenciador de Banco de 

Dados (SGBD) fornece um ambiente adequado para a manipulação, a visualização, a recuperação e o 

 
A figura acima reproduz, de forma ampliada, um conjunto de controles que compõe a Barra de Tarefas 
do Windows 10, aqui numerados de 1 a 5.  Esses controles representam, respectivamente: 

conexão de rede, 4 - volume, 5 - idioma do 

configurações de tela, 4 - volume, 5 - idioma do 

ela, 4 - conexão de rede, 5 - 

conexão de rede, 4 - volume, 5 - idioma do 

configurações de tela, 4 - conexão de rede, 5 - 
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24ª QUESTÃO. O Ubuntu Linux 16.04.2 LTS possui um navegador de arquivos chamado Nautilus. 
Considere que esse navegador de arquivos esteja exibindo o conteúdo da pasta pessoal do usuário e 
que, nessa pasta, exista um arquivo chamado Documento. Uma forma de fazer com que esse se torne 
um arquivo oculto é 

A) clicar com o botão direito sobre o arquivo, selecionar Propriedades e marcar a opção Oculto. 

B) acessar o menu de aplicativo Editar e selecionar o item Ocultar arquivo. 

C) abrir uma janela do terminal e utilizar o comando hide Documento. 

D) clicar com o botão direito sobre o arquivo e selecionar Ocultar arquivo. 

E) renomeá-lo, inserindo um ponto antes de seu nome: .Documento. 

 

25ª QUESTÃO. No Microsoft Word 2013, os elementos copiados ficam na Área de Transferência. 
Considere as afirmativas a seguir sobre a Área de Transferência: 

I. Ao se selecionar parte de um documento do Microsoft Word 2013 e se utilizar a função “Copiar” 
(Ctrl+C), a informação copiada fica guardada na Área de Transferência. 

II. A Área de Transferência pode guardar várias informações copiadas, e não apenas a última 
delas, há, porém, um limite máximo de informações que podem ser guardadas. 

III. A Área de Transferência armazena apenas informações copiadas de documentos do Microsoft 
Word 2013. Utilizar a função “Copiar” (Ctrl+C) em outros aplicativos não armazena nessa área 
nenhuma informação. 

IV. A fim de exibir a Área de Transferência e ver os conjuntos de informações nela armazenados, 
utiliza-se o botão iniciador de caixa de diálogo, localizado no canto inferior direito do grupo “Área 
de Transferência” na guia “PÁGINA INICIAL”. 

V. A fim de se transferir informações armazenadas na Área de Transferência para um arquivo de 
texto, deve-se, apenas, clicar a informação a ser transferida, no painel de tarefas “Área de 
Transferência”. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I, III, IV e V, apenas. 

B) I, II, III e IV, apenas. 

C) I, II, IV e V, apenas. 

D) I, II, III e V, apenas. 

E) I, II, III, IV e V. 
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LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES 

26ª QUESTÃO. De acordo com o Estatuto da UFES, essa universidade 

A) não poderá ser beneficiária de pessoa física, nem dessa receber herança. 

B) pode ser beneficiária de doações feitas por pessoas físicas que não pertençam à sua comunidade 
acadêmica. 

C) somente poderá receber valores pecuniários advindos de entidades públicas, em caso de convênio 
com essas entidades.  

D) somente poderá receber valores pecuniários advindos de entidades privadas, em caso de convênio 
com essas entidades. 

E) não pode celebrar convênios com entidades privadas classificadas como de fins lucrativos.  

 
 
27ª QUESTÃO. Sobre as unidades que compõem a estrutura da UFES, é CORRETO afirmar: 

A) Todos os órgãos, à exceção da Reitoria, dos Centros de Ensino e dos Departamentos de Ensino, 
estão vinculados a pelo menos uma Pró-Reitoria. 

B) O Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES) compõe a UFES formalmente, mas tem 
independência administrativa e não se subordina à Administração Central da Universidade.  

C) Os Centros de Ensino dividem-se em subunidades denominadas Departamentos, cujos chefes 
serão, automaticamente, membros do Conselho Departamental desse Centro. 

D) A Prefeitura Universitária é um órgão suplementar da UFES, subordinado à Pró-Reitoria de 
Administração. 

E) A Biblioteca Central é o único órgão suplementar da UFES subordinado a duas Pró-Reitorias 
simultaneamente: a de Graduação (PROGRAD) e a de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG).  

 
28ª QUESTÃO. De acordo com o “Regime Disciplinar do Corpo Discente”, previsto no Regimento 
Geral da UFES, 

A) uma das sanções aplicáveis ao discente infrator é a repreensão, que consiste na publicação de 
uma censura, nos quadros de avisos dos Departamentos que ministrem disciplinas em que o aluno 
estiver matriculado, também a ele comunicada por escrito. 

B) a pena de suspensão implica o afastamento do aluno de todas as atividades universitárias, por um 
período não inferior a 30 (trinta) dias, nem superior a 90 (noventa) dias.  

C) a advertência verbal pode ser aplicada mesmo em caso de reincidência infracional. 

D) a sanção aplicada ao discente é registrada em seu histórico escolar. 

E) ao estudante estrangeiro aplica-se somente a sanção de desligamento, independentemente de 
reincidência infracional.  
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29ª QUESTÃO. Sobre as informações que dizem respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem 
do servidor público, de acordo com a Lei nº. 12.527/2011, é CORRETO afirmar: 

A) A divulgação dessas informações ou o seu acesso por terceiros poderão ser autorizadas mediante 
previsão legal ou consentimento expresso do servidor público a que os dados se referirem. 

B) O consentimento expresso do servidor público para divulgação de informações relativas à sua vida 
pessoal somente é obrigatório nos casos de prevenção e diagnóstico médico, e para utilização 
única e exclusivamente para tratamento médico. 

C) A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem do servidor público 
poderá ocorrer em caso de processo de apuração de irregularidades no qual o titular das 
informações estiver sendo investigado. 

D) As informações pessoais terão seu acesso restringido, independentemente de classificação de 
sigilo, pelo prazo máximo de dez anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos 
legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem. 

E) O consentimento expresso do servidor público sobre informações relativas à sua vida pessoal, 
exclusivamente para a realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse 
público ou geral, depende de sua assinatura em termo de autorização. 

 

30ª QUESTÃO. Sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, aprovado pelo Decreto nº. 1.171/1994, analise as afirmativas abaixo: 

I. O servidor público não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o 
conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e 
o desonesto. 

II. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como 
acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito 
desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. 

III. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o 
esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente 
significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao 
patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma 
ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade 
que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. 

 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 

31ª QUESTÃO. Paciente masculino, de 68 anos, branco, portador de Hipertensão Arterial e 
Diabetes Mellitus tipo 2, é admitido no Pronto socorro com febre alta aferida de início há 3 dias, dor 
em membro inferior esquerdo, com calor, rubor e edema no local da dor. Na hemocultura, coletada 
no dia da internação, cresceu Staphylococcus epidermidis. Sobre o Staphylococcus, é INCORRETO 
afirmar:  

A) O Staphylococcus epidermidis é um estafilococo coagulase positivo. 

B) O ser humano é o maior reservatório de Staphylococcus aureus da natureza. 

C) O risco de o Staphylococcus epidermidis causar endocardite bacteriana em pacientes sem 
prótese cardíaca é pequeno.  

D) O Staphylococcus epidermidis é uma bactéria constante na flora cutânea e causa infecção em 
pacientes imunossuprimidos. 

E) O Staphylococcus epidermidis é causa de infecção hospitalar. 

 
32ª QUESTÃO. Paciente feminina, de 53 anos, diabética, apresentou um quadro clinico de tosse, 
febre e mal estar e fez uso de iboprufeno, sem prescrição médica. Houve piora em seu quadro e por 
isso foi internada no Hospital Geral. Lá, apresentou exames laboratoriais realizados duas semanas 
antes, nos quais foi possível observar que o valor da creatinina era de 0,67 mg/dL. Foi diagnosticada 
com pneumonia comunitária, para qual foi prescrita cefalosporina de terceira geração. No terceiro dia 
de antibioticoterapia, foi realizado novo exame laboratorial que indicou aumento do valor de 
creatinina para 1,4 mg/dL. A partir desse histórico, é CORRETO afirmar: 

A) As informações do quadro clínico não são suficientes para diagnosticar uma possível injúria 
aguda renal (AKI). 

B) O valor da atual creatinina em 1,4 mg/dL pode ser explicada pelo fato de a paciente ser 
diabética. 

C) A cefalosporina de terceira geração deve ser suspensa imediatamente dessa elevação, pois é 
causa de elevação de creatinina e deve ser a primeira hipótese diagnóstica dessa elevação. 

D) A primeira conduta para o tratamento dessa elevação de creatinina é realizar expansão 
volumétrica, a fim de descartar hipovolemia. 

E) O uso de anti-inflamatório não hormonal não é causa de elevação de creatinina. 

 
33ª QUESTÃO. NÃO é considerado fator de risco de prognóstico adverso em Hipertensão Arterial 

A) ser de etnia negra. 

B) ser jovem. 

C) ser do sexo feminino. 

D) ingerir álcool de forma abusiva. 

E) apresentar disfunção renal. 
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34ª QUESTÃO. Paciente de 23 anos, feminina, parda, queixa-se de fadiga e baixa tolerância aos 
esforços. O hemograma demonstra hemoglobina 9,8 g/dL, hematócrito a 32% e volume corpuscular 
médio 85 fL. Durante o exame físico, foi observada uma úlcera de perna esquerda, em região tibial 
anterior, de dois centímetros, além de várias cicatrizes de lesões antigas. Após realização de uma 
ultrassonografia abdominal, observou-se a inexistência de baço, embora não houvesse história de 
esplenectomia. Considerando essas informações, a primeira hipótese de diagnóstico é: 

A) Talassemia beta homozigótica. 

B) Anemia megaloblástica. 

C) Esferocitose. 

D) Anemia falciforme. 

E) Anemia ferropriva. 

 
35ª QUESTÃO. Há, atualmente, uma preocupação constante com os valores de vitamina D 
apresentados pelos sujeitos. É necessário que o médico avalie os pacientes que apresentam 
alterações nos níveis de vitamina D, a fim de orientar condutas. NÃO é necessário considerar 
quando do tratamento de pacientes com níveis alterados de vitamina D: 

A) Os suplementos dietéticos de vitamina D não são necessários, quando o paciente tiver 
exposição à luz solar ou à fonte artificial de luz ultravioleta adequada, absorção intestinal normal 
e alimentação normal. 

B) O envelhecimento diminui a capacidade da pele de produzir vitamina D3. 

C) Os filtros solares tópicos não interferem na produção da vitamina D3. 

D) O 1,25 dihidroxi vitamina D (1,25(OH)2D) é o mais importante metabólico da vitamina D e 
promove a absorção de cálcio e de fósforo no intestino delgado. 

E) A administração de 50.000 UI de vitamina D uma vez por semana, por 08 a 12 semanas, eleva 
para a faixa normal a concentração circulante de 25 hidroxi vitamina D. 

 
36ª QUESTÃO. No eletrocardiograma, o significado CORRETO do traçado eletrocardiográfico é 

A) a onda P representa a repolarização atrial. 

B) a onda T normal está orientada em posição inversa ao vetor médio do complexo QRS. 

C) a hipertrofia de ventrículo direito caracteriza-se por uma onda R achatada em V1, com desvio do 
eixo elétrico para a direita. 

D) os bloqueios de ramos diminuem o intervalo QRS. 

E) o complexo QRS representa a despolarização ventricular. 

 
37ª QUESTÃO. Paciente de 32 anos, feminina, branca, apresentou fraqueza muscular progressiva 
nos quatros membros, parestesia, turvação da visão, diminuição do olfato, diplopia e ataxia. No 
exame neurológico observou-se alteração de sensibilidade e de força em membros inferiores e 
superiores, sinais de comprometimento cerebelar. Por meio do exame oftalmológico confirmou-se 
neurite óptica. Os exames laboratoriais indicaram: A dosagem de vitamina B12 foi normal, VDRL 
negativo, anti HTLV-1 não reagente, anticorpo anti DNA negativo, Proteína C Reativa normal, 
velocidade de hemossedimentação normal. A primeira hipótese de diagnóstico é: 

A) Esclerose Múltipla. 

B) Esclerose Lateral Amiotrófica. 

C) Neuropatia óptica tóxica. 

D) Intoxicação por chumbo. 

E) Ataxia de Friedreich. 
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38ª QUESTÃO. Paciente masculino, de 35 anos, pardo, portador do Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV), e que não realiza acompanhamento médico, apresenta cefaleia, náuseas, vômitos, 
marcha atáxica, irritabilidade, confusão mental, febre baixa e borramento visual. Foi realizada punção 
lombar e posteriormente um esfregaço com nanquim do sedimento, que demostrou levedura 
encapsulada positiva, proteína aumentada, glicose diminuída e pleocitose linfocítica. A primeira 
hipótese de diagnóstico é: 

A) Candidíase do sistema nervoso central. 

B) Infecção por Citomegalovírus. 

C) Meningite tuberculosa. 

D) Meningoencefalite por Criptococo. 

E) Encefalite por Toxoplasma Gondii. 

 
39ª QUESTÃO. Paciente feminina, 28 anos, branca, nulípara, com ritmo menstrual normal, sem uso 
de contraceptivo oral, e que nega ter vida sexual ativa, procura assistência médica e queixa-se de 
galactorreia bilateral espontânea, com secreção líquida e branca. Apresenta também diagnóstico de 
depressão e por isso faz uso de 25 mg de amitriptilina, ao dia. Seu exame físico confirma 
galactorreia. NÃO é causa de galactorreia:  

A) Tumor hipofisário. 

B) Uso de medicações. 

C) Hipotireoidismo. 

D) Sucção das mamas. 

E) Hepatopatia crônica. 

 
40ª QUESTÃO. Paciente masculino, de 58 anos, branco, relata dor lombar existente desde o final 
da adolescência, inicialmente na região lombar inferior e glútea, bilateral, com rigidez lombar matinal, 
que melhora ao longo do dia. Queixa-se também de várias crises de dor unilateral no olho, 
acompanhada de fotofobia e lacrimejamento. Para ajudar no diagnóstico dessa doença, é importante 
realizar o Teste de Schober, que é um teste 

A) em que se mede a flexão da coluna lombar. Nele, o paciente permanece ereto, com os 
calcanhares unidos, o examinador marca dois pontos na coluna vertebral (05 cm abaixo e 10 cm 
acima da junção lombossacra) e solicita que o paciente se curve para frente o máximo que 
conseguir. O resultado é considerado normal se a distância entre os dois pontos aumenta em  
pelo menos cinco centímetros. 

B) em que se mede o fluxo lacrimal e se analisa a lágrima. 

C) no qual se deve colocar a haste de um diapasão vibrante na linha média da cabeça e solicita-se 
ao paciente que informe em qual lado percebe o som. 

D) para avaliar a articulação sacroilíaca. Nele, o paciente é posicionado em decúbito dorsal, 
flexiona o joelho do lado a ser testado a noventa graus com o pé apoiado sobre o joelho da 
perna oposta. O médico segura a pelve do paciente firmemente contra a mesa do exame, e o 
joelho ipsilateral é empurrado em direção à mesa. 

E) para avaliar a extensão do membro. Nele, o paciente posiciona-se em decúbito ventral, e deve 
elevar a coxa da superfície da mesa do exame, mantendo o joelho levemente fletido. 
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41ª QUESTÃO. Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, NÃO é agravo que requer notificação 
compulsória junto ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN): 

A) Difteria. 

B) Violência interpessoal. 

C) Acidente causado por animal peçonhento. 

D) Esquistossomose. 

E) Pneumonia. 

 
42ª QUESTÃO. Diferenciar uma convulsão de uma síncope é fundamental para prosseguir 
corretamente uma investigação clínica. Para diferenciar essas duas situações clínicas, é 
INCORRETO considerar que   

A) a convulsão não tem fator desencadeante imediato, enquanto a síncope pode ser desencadeada 
por fator emocional ou por manobra de Valsalva. 

B) a aura pode ocorrer como sintoma premonitório de síncope. 

C) a inconsciência, na convulsão, dura minutos e, na síncope, a inconsciência tem duração de 
segundos. 

D) pode haver dolorimento muscular após a convulsão, o que não ocorre na síncope. 

E) a duração dos abalos tônicos clônicos dura de 30 a 60 segundos na convulsão, enquanto na 
síncope não chega a durar 15 segundos. 

  
43ª QUESTÃO. Paciente masculino, de 35 anos, preto, foi doar sangue, teve seu sangue 
examinado e apresentou os seguintes resultados de sorologia: HBsAg negativo, antiHBs positivo, 
antiHBc total positivo, anti HCV negativo e anti HIV negativo. Constata-se que esse paciente 

A) é portador crônico de Hepatite B. 

B) é portador crônico de Hepatite C. 

C) tem infecção por Hepatite C soroconvertida. 

D) tem infecção por Hepatite B soroconvertida. 

E) foi vacinado para Hepatite B. 

 
44ª QUESTÃO. A amilase e a lipase são enzimas que podem ser dosadas e contribuem para o 
diagnóstico de Pancreatite Aguda. Em exames de amilase e lipase, NÃO se observa que  

A) a lipase tende a permanecer elevada por mais tempo que a amilase. 

B) os valores de amilase e lipase indicam o prognóstico de Pancreatite Aguda. 

C) a amilase e a lipase podem apresentar níveis normais, mesmo em casos de Pancreatite Aguda. 

D) os valores de amilase e lipase podem ter seus níveis elevados em caso de falência renal. 

E) a amilase e a lipase podem ter seus níveis elevados em casos de isquemia e de infarto 
intestinal. 
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45ª QUESTÃO. A escabiose é uma infestação de ácaros, frequente nos seres humanos. Sobre a 
escabiose, é CORRETO afirmar: 

A) A ivermectina na dose única de 200 µg/Kg, por via oral, é eficaz para o tratamento da escabiose 
em pessoas com a imunidade preservada. 

B) Após o tratamento da escabiose, o prurido cutâneo desaparece imediatamente. 

C) O prurido cutâneo, após a infestação por Sarcoptes scabie, ocorre cerca de 04 a 06 semanas do 
contato inicial, independentemente do número de infestações já ocorridas. 

D) A infestação por Sarcoptes scabie ocorre entre seres humanos por transferência de Sarcoptes 
scabie machos e fêmeas adultos.  

E) A infestação por meio de roupas contaminadas é frequente, porque o Sarcoptes scabie 
sobrevive muito tempo longe do hospedeiro. 

 
46ª QUESTÃO. NÃO é causa de hipercoagulabilidade 

A) a Deficiência de antitrombina II. 

B) a Deficiência de proteína C. 

C) a Deficiência de proteína S. 

D) a Síndrome nefrótica. 

E) a Doença de Von Willebrand. 

 
47ª QUESTÃO. Os sintomas de doenças vulvovaginais estão entre os mais comuns que levam 
mulheres jovens a procurar atendimento médico. Sobre os sintomas de doenças vulvovaginais, é 
CORRETO afirmar: 

A) A tricomoníase e a candidíase vulvovaginal aumentam o risco de transmissão do HIV. 

B) A tricomoníase vaginal deve ser tratada, exclusivamente,  quando produz sintomas. 

C) O colo uterino apresenta-se normal quando há tricomoníase vaginal. 

D) O tratamento da tricomoníase vaginal é realizado com clindamicina. 

E) Quando o prurido vaginal está presente entre os sintomas de doenças vulvovaginais, o 
diagnóstico é de Candidíase. 

 
48ª QUESTÃO. NÃO é droga utilizada no tratamento da Hanseníase 

A) a rifampicina. 

B) a clofazimina. 

C) a nitrofurantoina. 

D) a prednizona. 

E) a talidomida. 

 
49ª QUESTÃO. Paciente masculino, de 33 anos, jogador de futebol, relata contato prévio com 
paciente portador de caxumba. Apresenta febre, mal estar, cefaléia, anorexia e aumento de volume 
na região de parótida direita. Nesse caso, a conduta adequada é a prescrição de 

A) anti-inflamatório não hormonal. 

B) antiviral. 

C) corticoide. 

D) suspensório escrotal. 

E) hidratação oral, repouso e antitérmico. 
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50ª QUESTÃO. Paciente masculino, de 52 anos, branco, apresenta dor lombar intensa, com 
impotência funcional. Ele submeteu-se a uma tomografia computadorizada de coluna vertebral por 
meio da qual foram identificadas lesões ósseas líticas. Para confirmação de diagnóstico de Mieloma 
Múltiplo, foram solicitados outros exames. NÃO é resultado esperado em exames para fins de 
diagnóstico de Mieloma Múltiplo: 

A) presença de mais de 10% de plasmócitos no mielograma. 

B) pico monoclonal na eletroforese de proteínas. 

C) presença de proteína de Bence Jones na urina. 

D) hemograma normal. 

E) fosfatase alcalina normal. 

 
51ª QUESTÃO. A doença renal crônica (DRC) é classificada em graus I, II, III, IV e V. Sobre os 
graus da DRC, é INCORRETO afirmar: 

A) O grau I da DRC ocorre quando existe dano renal crônico secundário a uma doença sistêmica, 
independentemente do clearence de creatinina. 

B) O grau II da DRC ocorre quando o clearence de creatinina está entre 60-89 mL/min/1.73 m3. 
Nesse grau, pode haver anemia e hipertensão arterial. 

C) O grau III da DRC ocorre quando o clearence de creatinina está entre 30-59 mL/min/1.73 m3 e 
corresponde à DRC moderada. 

D) O grau IV da DRC corresponde à DRC grave ou severa. Nesse grau, pode haver hipofosfatemia, 
anemia e hipertensão e o índice de mortalidade, em cinco anos, é de cerca de 46% dos 
pacientes. 

E) O grau V da DRC corresponde à falência renal, em que o clearence de creatinina apresenta-se 
menor que 15 mL/min/1.73 m3. 

 
52ª QUESTÃO. Descreve a lesão cutânea primária corretamente:  

A) Uma lesão elevada, de coloração diferente da pele normal, menor de dois centímetros, 
caracterizada como uma mancha. 

B) Uma lesão preenchida por líquido, elevada, translúcida, maior que um centímetro, caracterizada 
como uma bolha. 

C) Uma lesão sólida, entre um e cinco centímetros, firme, com superfície elevada em relação à 
pele, caracterizada como uma pápula. 

D) Uma lesão menor que um centímetro, elevada em relação à pele, preenchida por leucócitos, 
caracterizada como uma vesícula. 

E) Uma lesão sólida, elevada, menor que um centímetro, caracterizada como uma placa. 

 
53ª QUESTÃO. Paciente masculino, de 58 anos, branco, cirrótico de etiologia alcoólica, relata 
dispneia progressiva e procura assistência médica com quadro de grave dispneia. O exame físico e o 
Raio-X de tórax mostram extenso derrame pleural à direita. Decidiu-se, então, realizar os exames do 
critério de Light para complementar o diagnóstico. Os exames que compõem o critério de Light são  

A) a proteína total do líquido pleural, a proteína total sérica, a desidrogenase lática (DHL) do líquido 
pleural e a DHL sérica.  

B) a albumina do líquido pleural, a albumina sérica, a DHL do líquido pleural e a DHL sérica. 

C) a albumina do líquido pleural, a albumina sérica, a glicose do líquido pleural e a glicose sérica. 

D) a proteína total do líquido pleural, a proteína total sérica, as glicoses do líquido pleural e sérica, 
os polimorfonucleares do líquido pleural. 

E) a albumina do líquido pleural, a albumina sérica, a DHL do líquido pleural, a DHL sérica e os 
polimorfonucleares do líquido pleural. 
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54ª QUESTÃO. A tuberculose peritoneal é causa da ascite. NÃO é característica encontrada na 
ascite por tuberculose peritoneal  

A) a glicose baixa. 

B) os leucócitos elevados com predomínio de mononucleares. 

C) o gradiente de albumina soro ascite (GASA) maior que 1,1. 

D) a proteína elevada. 

E) a presença de hemácias. 

 
55ª QUESTÃO. Paciente de 28 anos, feminina, branca, relata diarreia de 4 a 6 vezes ao dia, fezes 
líquido-pastosas, de coloração amarelada, iniciada há 08 meses, e também emagrecimento, febre 
baixa, queda do estado geral, dor articular, vermelhidão na conjuntiva de olho direito, lesão 
granulomatosa em região de face e presença de lesões nodulares eritematosas e dolorosas em 
membros inferiores. Ela submeteu-se a uma colonoscopia por meio da qual foram identificadas  
lesões ulceradas em cólon transverso, cólon ascendente, ceco e íleo. A primeira hipótese de 
diagnóstico é 

A) Retocolite Ulcerativa. 

B) Doença de Crohn. 

C) Doença de Whipple. 

D) Lupus Eritematoso Sistêmico. 

E) Sarcoidose. 

 
56ª QUESTÃO.  O perito oficial em saúde pode participar do ato pericial quando 

A) for parte interessada do processo pericial. 

B) for parente de terceiro grau da parte interessada do processo pericial. 

C) tenha tido participação como mandatário da parte, ou tenha sido designado como assistente 
técnico de órgão do Ministério Público, ou tenha prestado depoimento como testemunha do 
processo pericial.  

D) for cônjuge do periciado ou de parte interessada do processo pericial. 

E) o periciado for paciente, ex-paciente ou qualquer pessoa com quem tenha ou teve relações 
sociais, afetivas, comerciais ou administrativas, capazes de comprometer o caráter de 
imparcialidade do ato pericial.  

 
57ª QUESTÃO. De acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, 
é CORRETO afirmar: 

A) O perito pode assinar laudo pericial, caso não tenha realizado ou participado do exame pericial, 
desde que algum membro da equipe lhe detalhe o caso. 

B) As informações produzidas pelo sistema informatizado SIAPE SAÚDE não podem ser objeto de 
estudo e de divulgação pela Administração Pública Federal. 

C) Para realização de pesquisas e posterior publicação na forma de textos científicos, bastam ser 
respeitada as normas locais. 

D) Todos os profissionais que trabalham nas unidades de atenção à saúde do servidor devem, 
quando do manuseio dos documentos oficiais, guardar sigilo sobre os assuntos de que têm ciência 
em razão do cargo, emprego ou função. 

E) Não fere a ética divulgar imagens dos pacientes atendidos nas unidades de atenção à saúde em 
mídias sociais com finalidade de entretenimento. 
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58ª QUESTÃO. De acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, 
NÃO é permitida a realização de perícia singular para 

A) a concessão de licença para tratamento de saúde acima de 120 dias. 

B) a concessão de licença à gestante. 

C) avaliação pericial para fins de pensão. 

D) readaptação funcional do servidor por redução de capacidade laboral. 

E) avaliação para isenção de imposto de renda. 

 

59ª QUESTÃO. De acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, 
é passível de isenção de imposto de renda sobre a aposentadoria, reforma e pensão  

A) portador de vírus HIV, mesmo quando há ausência da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(SIDA). 

B) cego monocular. 

C) portador de Esclerose Lateral Amiotrófica. 

D) portador de Poliartrose. 

E) surdo. 

 
60ª QUESTÃO. Um servidor de 55 anos, em atividade laboral, agendou perícia médica no 
SIASS/UFES para avaliação de licença para tratamento de saúde em virtude de uma fratura do 
4°quirodáctilo à direita que ocorreu em ambiente doméstico. Durante o exame pericial, constatou-se 
que esse servidor apresentava certos tremores de repouso e rigidez de pescoço e de ombros. 
Indagado, ele afirmou ter sido diagnosticado com Doença de Parkinson recentemente. O estágio do 
parkinsonismo, no momento do exame pericial, não compromete sua atuação profissional. Nesse 
caso, é CORRETO 

A) suspender a avaliação pericial singular e convocar uma junta médica para aposentar o servidor 
por invalidez. 

B) conceder de imediato ao servidor a aposentadoria por invalidez, sugerindo isenção de imposto 
de renda. 

C) conceder licença ao servidor para tratamento de sua própria saúde, devido à incapacidade 
referente à fratura. 

D) conceder licença ao servidor para tratamento de sua própria saúde, devido à incapacidade 
referente à fratura, sugerindo isenção do imposto de renda, em virtude da doença de Parkinson. 

E) conceder licença ao servidor para tratamento de sua própria saúde, devido à incapacidade 
referente à fratura e agendar o retorno para aposentá-lo por invalidez. 


