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Leia com atenção estas instruções gerais antes de realizar as provas.
1
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Confira se este caderno de prova corresponde ao cargo/área (cabeçalho desta página)
para o qual você se candidatou.
Confira os dados impresso no cartão de respostas. Quaisquer problemas deverão ser
comunicados ao fiscal de sala, para registro em ata.
Assine o cartão de respostas.
Verifique se este caderno de prova contém 40 questões. Não serão consideradas
reclamações posteriores ao término da prova.
Cada questão da prova constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C,
D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.
Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas, que se encontra no verso
desta folha; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta.
Qualquer outra cor de tinta não será aceita pela leitora ótica.
Preencha o cartão de respostas completando totalmente a pequena bolha, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais
de uma bolha no cartão de respostas, bem como questões cuja bolha apresente rasuras
no cartão de respostas.
Você poderá levar consigo a prova objetiva.
O cartão de respostas não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou
alegação.
Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de
qualquer outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório
que cubra as orelhas do candidato.
A prova terá duração de quatro horas (das 15h e 30 min às 19h e 30 min), incluído o tempo
para preenchimento do cartão de respostas. A duração será de cinco horas (15h e 30min
às 20h e 30 min) apenas para os candidatos que tiveram a sua solicitação deferida.
O candidato somente poderá entregar a prova e sair da sala após 1 (uma) hora e 30 (trinta)
minutos de seu início.
Os (3) três últimos candidatos somente poderão se retirar da sala de prova
simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
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Questão 1
A respeito da educação no Brasil, assinale a única alternativa FALSA:
(A) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
(B) É vedado às universidades públicas admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros.
(C) Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.
(D) A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.
(E) O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das
escolas públicas de ensino fundamental.
Questão 2
A respeito da Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale
a única alternativa INCORRETA:
(A) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida
particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-adia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida
funcional.
(B) A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente
por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade
administrativa se integre no Direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de
sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade.
(C) O servidor público deverá considerar preferencialmente o elemento ético de sua conduta.
Assim, terá que decidir entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o inconveniente e o
inoportuno e o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, caput, e §
4°, da Constituição Federal.
(D) Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que
contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública.
Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro,
da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto
mais a de uma Nação.
(E) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando
atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos
erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e
caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública.
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Questão 3
Analise as assertivas abaixo:
I - ___________ é a mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de
classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em Programa de
capacitação, compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga
horária mínima exigida, respeitado o interstício de 18 (dezoito) meses.
II - ___________ é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente, a
cada 2 (dois) anos de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado
em programa de avaliação de desempenho, observado o respectivo nível de capacitação.
III - Será instituído ___________ ao servidor que possuir educação formal superior ao exigido
para o cargo de que é titular, na forma de regulamento.
IV - A __________, vinculada ao Ministério da Educação, tem a finalidade de acompanhar,
assessorar e avaliar a implementação do Plano de Carreira.
De acordo com a Lei nº 11.091/2005, assinale o item que contém as expressões que
preenchem CORRETAMENTE as lacunas em branco.
(A) I – Incentivo à Qualificação; II – Progressão por Mérito Profissional; III – Progressão por
Capacitação Profissional; IV – Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira.
(B) I – Progressão por Mérito Profissional; II – Progressão por Capacitação Profissional; III Incentivo à Qualificação; IV – Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira.
(C) I – Progressão por Capacitação Profissional; II – Progressão por Mérito Profissional; III –
Retribuição por Titulação; IV – Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira.
(D) I – Progressão por Mérito Profissional; II – Progressão por Capacitação Profissional; III –
Retribuição por Titulação; IV – Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira.
(E) I – Progressão por Capacitação Profissional; II – Progressão por Mérito Profissional; III Incentivo à Qualificação; IV – Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira.
Questão 4
A respeito do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais, assinale o item INCORRETO.
(A) O auxílio-funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em
valor equivalente a um mês da remuneração ou provento.
(B) O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser
tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos.
(C) Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá
ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional,
nem eximir-se do cumprimento de seus deveres.
(D) O servidor investido em mandato de Prefeito, havendo compatibilidade de horário,
perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
(E) O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe
ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração.
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Questão 5
Conforme o estabelecido pela Lei nº 8.112/90, associe a coluna da direita com a da esquerda.
1. Aplica-se Exoneração
2. Aplica-se Demissão

( ) quando não satisfeitas as condições do estágio
probatório.
( ) quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em
exercício no prazo estabelecido.
( ) quando houve crime contra a administração pública.
( ) quando houve improbidade administrativa.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
(A) 1, 2, 2, 1.
(B) 1, 1, 2, 2.
(C) 2, 2, 1, 1.
(D) 2, 1, 1, 2.
(E) 2, 1, 2, 1.
Questão 6
Leia com atenção as seguintes afirmações:
I. A Educação Profissional inclui todos os seguintes cursos: Curso de qualificação
profissional, Curso Técnico, Especialização Técnica, Graduação Tecnológica,
Especialização Tecnológica, Mestrado Profissional, Doutorado Profissional.
II. Os Institutos Federais só poderão ofertar cursos equivalentes ao ensino fundamental,
médio ou superior.
III. Um cidadão que dominar os saberes de uma profissão poderá ser certificado como técnico
de nível médio, após processo de reconhecimento de saberes.
IV. Os Institutos Federais poderão emitir certificados e diplomas de cursos da educação
profissional, ofertados por outra instituição, após processo de avaliação.
V. Todos os atos autorizativos da oferta educativa dos Institutos Federais serão por eles
emitidos e registrados, com fundamento em sua autonomia pedagógica.
Estão CORRETAS apenas as seguintes sentenças:
(A) III e V.
(B) II, III e V.
(C) II, IV e V.
(D) I, III e IV.
(E) I, II, III, IV e V.
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Questão 7
Sobre a história do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, é
INCORRETO afirmar:
(A) Em 1994 foi implantada a Unidade de Ensino de Jaraguá do Sul da então Escola Técnica
Federal de Santa Catarina.
(B) Em 1937 mudou de nome e status, passando a chamar-se Liceu Industrial de
Florianópolis.
(C) Em 2008 o Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina foi transformado
em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.
(D) Em 1991 foi inaugurada a Unidade de Ensino de São José da então Escola Técnica
Federal de Santa Catarina.
(E) Em 1922 mudou de nome e status, passando a chamar-se Liceu Industrial Catarinense.
Questão 8
Qual das alternativa abaixo corresponde à declaração de Missão do Instituto Federal de Santa
Catarina?
(A) Promover a inclusão e formar cidadãos, por meio da educação profissional, científica e
tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para
o desenvolvimento socioeconômico e cultural.
(B) Produzir, sistematizar e socializar o saber ﬁlosóﬁco, cientíﬁco, artístico e tecnológico,
ampliando e aprofundando a formação do ser humano para o exercício proﬁssional, a
reﬂexão crítica, a solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da construção de
uma sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade da vida.
(C) Desenvolver e difundir conhecimento científico e tecnológico, formando indivíduos
capacitados para o exercício da cidadania e da profissão.
(D) Consolidar-se como centro de excelência na educação profissional e tecnológica no estado
de Santa Catarina.
(E) Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de
tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indústria
Catarinense.
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Questão 9
Todas as alternativas abaixo são trechos extraídos do Projeto Pedagógico Institucional do
IFSC, apresentado em seu PDI 2015-2019, EXCETO UMA. Assinale-a:
(A) A proposta de educação profissional e tecnológica do IFSC sustenta-se em uma
concepção de educação integral do sujeito, cujo caráter é de totalidade, possibilitando a
manifestação das individualidades, sem limitar-se apenas ao trabalho manual ou
intelectual da atividade produtiva.
(B) O IFSC empenha esforços para formar cidadãos com base em uma visão ampla do
processo produtivo e dos princípios técnico-científicos que o sustentam em cada área
profissional, com conhecimentos, habilidades técnicas e atitudes, permitindo-lhes agir
frente aos desafios sempre renovados que se colocam em um cenário de trabalho
marcado por permanentes mudanças.
(C) O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é um elemento
estruturante do projeto pedagógico do Instituto Federal, não como uma mera questão
formal, mas como princípio epistemológico, que remete à concepção e à identidade da
instituição. Trata-se de um processo de produção do conhecimento por meio de ação
investigativa que possa intervir na realidade da sociedade na qual a instituição encontra-se
inserida.
(D) O IFSC deve propor um programa permanente de formação de professores para a
educação profissional e tecnológica, seja em cursos de licenciatura ou pós-graduação,
tanto para seus próprios servidores, quanto para a comunidade externa.
(E) A consolidação dos órgãos colegiados, de caráter consultivo ou deliberativo, concebidos
sob a ótica dos princípios democráticos e funcionando sob a vertente da metodologia
participativa, tem se revelado um importante diferencial e um desafio para a comunidade
acadêmica. Destaca-se o importante papel dos colegiados enquanto instrumentos
integradores, facilitando a comunicação, a coordenação e o controle dos elementos
diferenciados que compõem a rede IFSC.
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Questão 10
Segundo Miguel e Garbi (2007), no ambiente de trabalho, são comuns as situações nas quais
indivíduos precisam dar suas opiniões, fazer pedidos, e expressar seus pontos de vista. Parte
do sucesso de uma organização depende da forma pela qual seus colaboradores comunicamse. Leia as afirmativas sobre relacionamento interpessoal e assertividade no ambiente de
trabalho.
I.
Quando dizemos que um líder é muito assertivo, significa que ele costuma decisões
acertadas e que busca, constantemente, melhorar seu desempenho. Um líder assertivo
conhece muito bem o trabalho desenvolvido pelos seus subordinados e fornece feedbacks
constantes a sua equipe.
II. Comunicar-se de maneira assertiva é a capacidade de expressar de forma genuína,
honesta e relativamente direta pensamentos e opiniões, levando em consideração os
sentimentos e o bem estar dos outros.
III. A capacidade dos membros de uma equipe de trabalho de comunicar-se de maneira
assertiva tem se mostrado determinante no alcance dos resultados da mesma, bem como
na manutenção de um clima de trabalho saudável e harmonioso.
IV. Se colaboradores têm dificuldades em identificar a forma e as situações nas quais
precisam expor suas ideias, preocupações etc., é possível ensiná-los essas habilidade
através de um programa de treinamento em habilidades interpessoais ou assertividade.
Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas CORRETAS.
(A) II, III, IV
(B) I, II, III
(C) II, III
(D) II, IV
(E) I, II, III, IV
Questão 11
Softwares livres são utilizados com frequência no Instituto Federal de Santa Catarina. Sobre
definições de software livre, escolha a alternativa CORRETA:
(A) É um programa de computador que é distribuído sobre termos que permitem ao usuário
executar, estudar, alterar e redistribuir este programa para qualquer propósito.
(B) É um dispositivo de hardware para computadores.
(C) É uma plataforma que permite a livre execução de programas.
(D) É um programa controlador de dispositivo que pode ser copiado livremente, mas não
alterado.
(E) É um programa de computador desenvolvido exclusivamente por empresas de
desenvolvimento de software.
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Questão 12
Sobre cópia de segurança (backup), assinale a alternativa CORRETA.
(A) Pode ser arquivos que são armazenados exclusivamente em pen drives.
(B) É uma forma segura de não permitir acesso a arquivos importantes em uma eventual
invasão hacker.
(C) É um procedimento que deve garantir a possibilidade de recuperação dos dados caso haja
algum comprometimento dos arquivos originais.
(D) Uma vez realizada a primeira cópia de segurança, não é necessário realizar outras cópias
com frequência.
(E) Discos ópticos, tais como CD e DVD, não podem ser utilizados para realizar cópias de
segurança.
Questão 13
Com relação à Norma Regulamentadora nº 05 a qual aborda o funcionamento da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), avalie as afirmativas a seguir. Marque (V) para as
afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.
( ) A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e de doenças decorrentes do
trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da
vida e a promoção da saúde do trabalhador.
( ) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de dois anos, permitida uma
reeleição.
( ) O presidente da CIPA será eleito pelos empregados.
( ) As reuniões ordinárias da CIPA ocorrerão mensalmente, de acordo com o calendário
preestabelecido.
( ) O treinamento da CIPA terá carga horária mínima de 10 horas.
Marque a opção que contenha a sequência CORRETA, de cima para baixo:
(A) F, V, V, V, V.
(B) V, V, V, F, F.
(C) V, F, V, V, V.
(D) V, F, F, V, F.
(E) V, F, V, V, F.
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Questão 14
A legislação relacionada à Saúde e Segurança do Trabalho tem como objetivo promover saúde
e prevenir doenças e acidentes relacionados ao trabalho. Partindo dessa compreensão, avalie
as afirmativas a seguir. Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.
( ) De acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, descrito na Norma
Regulamentadora nº 07, o programa deverá ter caráter de prevenção, de rastreamento e
de diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionado ao trabalho, inclusive de natureza
subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos
irreversíveis à saúde dos trabalhadores.
( ) Para a Ergonomia, elucidada na Norma Regulamentadora nº 17, para se avaliar a
organização do trabalho deve-se levar em conta, somente, o conteúdo da tarefa, o ritmo de
trabalho e as normas de produção.
( ) O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional deve incluir, obrigatoriamente, os
exames médicos: admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e
o demissional.
( ) O relatório anual das ações realizadas pelo Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional é confidencial. Não podem ser compartilhadas as informações com as outras
áreas da instituição.
( ) A Norma regulamentadora nº 09, que aborda o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais, considera os agentes físicos, químicos e biológicos nos ambientes de trabalho
como riscos ambientais que podem ocasionar danos à saúde do trabalhador. Contudo, a
referida norma não aborda a existência dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho.
Marque a opção que contenha a sequência CORRETA, de cima para baixo:
(A) F, V, V, V, F.
(B) V, F, V, F, V.
(C) F, F, V, F, V.
(D) V, V, F, F, F.
(E) F, F, V, V, V.
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Questão 15
Conforme a Norma Regulamentadora nº 06, os equipamentos de proteção individual são
mecanismos importantes para proteger os trabalhadores de riscos suscetíveis que ameaçam a
segurança e a saúde no trabalho. De acordo com esse tema, analise as afirmativas abaixo.
Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.
( ) É de responsabilidade do empregador exigir dos trabalhadores o uso do equipamento de
proteção individual e é responsabilidade do trabalhador usá-lo, utilizando-o apenas para a
finalidade a que se destina.
( ) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamentos de
proteção individual adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e
funcionamento, somente, quando houver situações de emergência.
( ) O trabalhador deve responsabilizar-se pela guarda e conservação do equipamento e o
empregador deve orientar e treinar o empregado sobre o uso adequado, a guarda e a
conservação do material.
( ) Caso o equipamento de proteção individual for extraviado ou danificado pelo trabalhador,
fica a critério do empregador descontar da folha de pagamento do empregado o custo do
referido material.
( ) Cabe ao trabalhador responsabilizar-se pela manutenção periódica dos equipamentos de
proteção individual.
Marque a opção que contenha a sequência CORRETA, de cima para baixo:
(A) V, F, V, F, F
(B) V, V, V, V, V
(C) F, F, V, V, F
(D) V, V, F, F, F
(E) F, F, F, V, V
Questão 16
Assinale a alternativa que define Ofício:
(A) Documento destinado a funcionários de determinado setor da instituição ou empresa e que
é enviado, geralmente, pelo chefe do departamento ou repartição e tem como objetivo
principal transmitir normas, ordens e avisos.
(B) Documento que registra os acontecimentos ocorridos em uma reunião, assembleia ou
sessão, possuindo valor legal ou administrativo.
(C) Documento utilizado pelas organizações em geral, desde aquelas que atuam no comércio,
setor bancário, na indústria, setor de serviços, entre outros segmentos.
(D) Documento formal utilizado para estabelecer comunicação entre autoridades de uma
mesma hierarquia, entre autoridades e particulares ou entre subordinados e superiores
hierárquicos.
(E) Documento utilizado para estabelecer comunicação entre unidades administrativas de um
mesmo órgão que, hierarquicamente, podem pertencer a um mesmo nível ou a níveis
diferentes.
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Questão 17
Em relação à pontuação, leia atentamente as afirmativas abaixo:
I. O ponto de exclamação é utilizado com finalidade de indicar estados emocionais, como
alegria, dor.
II. O ponto-final é usado no final de frases declarativas.
III. Usa-se vírgula para isolar o vocativo.
IV. As aspas são usadas para mostrar que a palavra usada indica uma ironia.
Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas CORRETAS:
(A) I, II e III
(B) II, III e IV
(C) I, II, III e IV
(D) I, III e IV
(E) I, II e IV
Questão 18
Na elaboração de uma Ata, é recomendado utilizar os verbos
no______________________: decidiu, informou, declarou, esclareceu, disse.”
Assinale a alternativa que CORRETAMENTE preenche a lacuna do texto acima.
(A) Pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.
(B) Pretérito imperfeito do modo indicativo.
(C) Pretérito perfeito do modo indicativo.
(D) Pretérito perfeito do modo subjuntivo.
(E) Pretérito imperfeito do modo subjuntivo.

conjugados

Questão 19
Assinale a alternativa em que há ERRO de regência verbal:
(A) Cheguei no aeroporto duas horas antes do voo.
(B) Ele assistiu ao jogo decisivo do campeonato catarinense.
(C) Os filhos devem obedecer aos pais.
(D) Antipatizamos com os políticos desonestos.
(E) Fui ao consultório do médico especialista.
Questão 20
De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, a letra inicial maiúscula deve ser usada em alguns
casos. Assinale a opção em que o uso da letra inicial maiúscula está INCORRETA:
(A) Nos nomes que designam instituições.
(B) Nos antropônimos, reais ou fictícios.
(C) Nos nomes de seres antropomorfizados ou mitológicos.
(D) Nos dias da semana, meses do ano e estações do ano.
(E) Nos pontos cardeais ou equivalentes, quando empregados absolutamente.
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Questão 21
A Síndrome de Stevens- Johnson, também denominado Eritema Multiforme é um estado de
hipersensibilidade a diversos estímulos diferentes, como vírus, bactérias, doenças reumáticas,
podendo também ser desencadeada por drogas como:
(A) Prednisolona, AAS, Cefalexina.
(B) Sulfas, penicilinas e pirazolonas.
(C) Paracetamol, Dipirona, levocetirizina.
(D) Anti-histamínicos, analgésicos, prometazina.
(E) A Síndrome de Stevens-Johnson não é desencadeada por drogas.
Questão 22
A carbamazepina, fenitoína e valproato são as drogas de escolha para o tratamento de qual
tipo de epilepsia?
(A) Estas drogas não são indicadas no tratamento de epilepsia.
(B) Ausência.
(C) Mioclônica.
(D) Atônica.
(E) Tônico-clônica.
Questão 23
O quadro clínico composto por saciedade precoce, sensação de persistência do alimento no
estômago, sensação de estufamento e náusea caracteriza qual patologia?
(A) Dispepsia Funcional.
(B) Refluxo gastro esofágico.
(C) Úlcera péptica.
(D) Síndrome do Intestino Irritável.
(E) Intolerância à lactose.
Questão 24
Episódio de dor torácica com duração entre 5 e 15 minutos, tipo opressiva, desencadeada por
esforço físico ou emoção, que melhora com o repouso e tem localização pré-cordial tem grande
probabilidade de ser devida à:
(A) Embolia pulmonar.
(B) Isquemia miocárdica.
(C) Úlcera péptica.
(D) Pericardite.
(E) Esofagite.
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Questão 25
A Otomastoidite, Neurite Vestibular, Concussão do Labirinto e Infarto Cerebelar são as
principais causas de :
(A) Vertigem postural central.
(B) Doença de Ménière.
(C) Vertigem postural benigna.
(D) Vertigem recorrente.
(E) Vertigem espontânea prolongada.
Questão 26
A Doença Inflamatória Pélvica Aguda, causa frequente de dor pélvica em mulheres, é causada
em cerca de 80% dos casos pelos seguintes agentes:
(A) Neisseria gonorrheae e Chlamydia trachomatis.
(B) Pseudomonas e serratia.
(C) Treponema pallydum e Hemófilus Duckrey.
(D) Bordetella pertussis e estreptococo grupo B.
(E) Cândida Albicans e Epstein Barr.
Questão 27
Quadro clínico caracterizado por dor abdominal intensa, súbita, frequentemente confundido
com apendicite aguda ou diverticulite:
(A) Doença celíaca.
(B) Síndrome do intestino irritável.
(C) Retocolite ulcerativa.
(D) Doença de Crohn.
(E) Apendagite.
Questão 28
A Dermatite Herpetiforme, caracterizada pelas presença de vesículas e bolhas tensas,
agrupadas de modo herpetiforme, que evoluem em surtos, acompanhadas de prurido e ardor,
sem lesões mucosas, pode ser uma manifestação da:
(A) Pênfigo Vulgar.
(B) Herpes Zoster.
(C) Doença Celíaca.
(D) Penfigóide bolhoso.
(E) Tuberculose cutânea.
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Questão 29
São características da Síndrome do Intestino Irritável:
(A) Início dos sintomas após a quarta década, esteatorréia, dor que acorda o paciente à noite.
(B) Início dos sintomas na juventude ou adolescência, fezes em cíbalos, dor abdominal que
não acorda o paciente à noite.
(C) Sangramento retal vivo e sintomas progressivos.
(D) Constipação intestinal, perda de peso e comprometimento do estado geral.
(E) Presença de diarreia, esteatorréia e sangue nas fezes.
Questão 30
A Leucoplasia Pilosa Oral, afecção viral da mucosa oral, pode ser um sintoma inicial de:
(A) Farmacodermia.
(B) Hanseníase.
(C) Líquen Plano.
(D) Infecção por HIV.
(E) Drogadição.
Questão 31
Um paciente do sexo masculino de 27 anos sofre um ferimento perfurante profundo com prego
em região plantar direita, e procura atendimento médico após duas horas. Sabe-se que este
paciente recebeu no passado, três doses de vacina antitetânica, sendo a última há doze anos.
Considerando a situação descrita, marque com (V) as verdadeiras e (F) as falsas:
( ) Por se tratar de ferimento profundo, há indicação de profilaxia antimicrobiana.
( ) Como já recebeu três doses de vacina antitetânica, não é necessária a prescrição de soro
antitetânico ou imunoglobulina antitetânica.
( ) Como a última dose de vacina antitetânica foi administrada há mais de dez anos, são
indicadas dose de reforço da vacina dT e soro antitetânico ou imunoglobulina antitetânica.
( ) O desbridamento da ferida é procedimento indicado para todos os acidentes que envolvam
risco elevado para tétano.
( ) Caso o prego que causou o ferimento não apresente sinais de ferrugem, não há
necessidade de desbridamento.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
(A) V, F, F, F e F.
(B) F, V, V, F e F.
(C) F, V, F, V e F.
(D) F, V, V, V e F.
(E) V, V, V, F e V.
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Questão 32
Em relação ao uso de antimicrobianos, marque com (V) as verdadeiras e (F) as falsas:
( ) Infecção do trato urinário por Enterococcus faecalis pode ser tratada com Ceftriaxona 1g
intravenoso duas vezes ao dia por sete dias.
( ) Ertapenem é um antimicrobiano carbapenêmico que não é indicado para o tratamento de
Pseudomonas spp.
( ) Clindamicina apresenta eficácia contra bacilos Gram-negativo.
( ) O acréscimo de ácido clavulânico amplia o espectro terapêutico da Amoxicilina para
microorganismos Gram-positivo e Gram-negativo, incluindo anaeróbios.
( ) A ação antimicrobiana das penicilinas baseia-se na interferência na síntese da parede
bacteriana, e por isso não tem ação em microorganismos como Mycoplasma spp.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
(A) F, V, F, V e V.
(B) V, V, V, V e F.
(C) V, F, F, V e V.
(D) F, V, V, V e F.
(E) F, V, V, F e F.

Questão 33
Sobre a Síndrome do Olho Vermelho, marque com (V) as verdadeiras e (F) as falsas:
( ) Os principais sintomas de conjuntivite são olho vermelho, secreção e lacrimejamento.
( ) As conjuntivites bacterianas predominam (>90%) em relação às virais.
( ) Em vigência de quadro de conjuntivite, deve-se iniciar de rotina tratamento tópico com
colírio antibiótico.
( ) Sífilis é a principal causa de uveíte posterior no Brasil.
( ) Glaucoma agudo tem como alguns de seus principais sinais e sintomas, olho vermelho,
diminuição da pressão intraocular e dor ocular.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
(A) V, V, V, V e F.
(B) V, F, F, F e F.
(C) V, F, F, V e F.
(D) F, V, V, V e F.
(E) F, V, V, V e V.
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Questão 34
A vacina para varicela pode ser indicada em qual das situações clínicas a seguir?
(A) Aids.
(B) Uso de prednisona 40mg por dia há 30 dias devido à artrite reumatoide.
(C) Insuficiência renal crônica em diálise.
(D) Transplante autólogo de células tronco hematopoiéticas há três meses.
(E) Quimioterapia para adenocarcinoma de mama.
Questão 35
Um homem de 42 anos, que nunca recebeu atendimento para exposição a raiva humana, sofre
mordedura profunda em primeiro quirodáctilo direito por cão de rua que não pode ser
observado. Procura atendimento médico após cerca de 6 horas. Em relação a prevenção da
raiva humana, assinale a alternativa CORRETA:
(A) Caso o paciente já houvesse recebido vacinação antirrábica e soro antirrábica devido a
outra exposição no passado, a conduta medica não se alteraria.
(B) Por se tratar de vacina contendo vírus vivos atenuados, a vacina antirrábica fornecida pelo
ministério da saúde do Brasil não deve ser administrada a pacientes com
imunossupressão ou gestantes.
(C) A conduta adequada inclui extensa limpeza do ferimento, vacinação antirrábica com 5
doses de vacina, soro antirrábico ou imunoglobulina humana antirrábica.
(D) Caso esta exposição tenha ocorrido em área de raiva urbana controlada, o uso de soro
antirrábico ou imunoglobulina humana antirrábica não e indicado.
(E) O soro antirrábico ou imunoglobulina antirrábica não e indicada se o paciente procurar
atendimento médico após sete dias da exposição a raiva humana.
Questão 36
Conforme a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, assinale a alternativa CORRETA:
(A) O efeito do avental branco e a diferença de pressão obtida entre a medida no consultório e
fora dele, desde que essa diferença seja igual ou superior a 40mmHg na pressão sistólica
e ou de 20mmHg na pressão diastólica.
(B) A hipertensão sistólica isolada caracteriza-se por medidas de Pressão sistólica (PS)> 140 e
Pressão diastólica (PD) < 90mmHg, e não representa fator de risco para doença
cardiovascular em pacientes de meia-idade.
(C) Na primeira aferição da pressão arterial, as medidas devem ser obtidas em ambos os
braços e, em caso de diferença, deve-se utilizar como referência sempre o braço com
menor valor para as medidas subsequentes.
(D) Os aparelhos semiautomáticos de braço, validados, com capacidade de armazenar dados
em sua memória, são os dispositivos mais recomendados para automedida da pressão
arterial pela sua facilidade de manejo e confiabilidade.
(E) Considera-se normotensao verdadeira se as medidas de consultório e ou, adicionalmente,
as medias de pressão por MAPA ou automedidas estejam <120x70mmHg.
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Questão 37
O contato do cimento com a pele do trabalhador, em determinadas condições, pode produzir
diversas dermatoses. Sobre essas dermatoses, assinale a alternativa CORRETA
( ) A que ocorre com maior frequência e a dermatite irritativa de contato.
( ) Quando ocorrem lesões próximas as porções distais dos dedos pode-se ter paroniquias e,
muitas vezes, quadros de infecção secundaria associada a dermatite irritativa.
( ) O aparecimento das lesões por dermatite irritativa de contato independe do tempo de
exposição ao agente químico.
( ) As dermatites alérgicas de contato são causadas por contaminantes do cimento
principalmente cromo e cobalto.
( ) A queda de poeira ou massa de cimento nos olhos pode produzir danos a córnea, podendo
ulcera-la. Desta forma, após contato, deve-se lavar com agua de forma abundante o olho
acometido.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
(A) V, V, V, F e F.
(B) F, F, V, V e F.
(C) V, V, F, V e V.
(D) F, V, F, V e V.
(E) F, V, V, V e V.
Questão 38
Recomenda-se a determinação do perfil lipídico de crianças e adolescentes nas seguintes
situações, com EXCEÇÃO de:
(A) Utilização de isotretinoina.
(B) Avós, pais, irmãos e primos de primeiro grau apresentam dislipidemia, principalmente
grave ou manifestação de aterosclerose prematura.
(C) Apresenta comorbidades como hipotireoidismo, síndrome nefrotica, etc.
(D) Utilização de contraceptivos orais.
(E) Utilização de corticoide tópico para tratamento de dermatose.
Questão 39
Qual alternativa das abaixo NÃO representa fator de risco para tromboembolismo venoso:
(A) Uso de contraceptivo oral.
(B) Insuficiência renal crônica.
(C) Fratura da pelve.
(D) Puerpério.
(E) Câncer de mama.
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Questão 40
A coqueluche, também conhecida como tosse comprida, e uma doença infecciosa aguda,
altamente contagiosa e causada pela Bordetella pertussis. Sobre a coqueluche assinale (V)
para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas:
( ) Após cerca de dez anos da última dose vacinal, ocorre perda da proteção.
( ) As manifestações clinicas geralmente são divididas em três estágios distintos: catarral,
paroxístico e de convalescença.
( ) Na maioria dos casos a febre é mínima ou ausente.
( ) O tratamento antimicrobiano, se instituído precocemente na fase catarral, pode modificar o
curso da doença, inclusive reduzindo o tempo de transmissão.
( ) No hemograma a observação de leucocitose é rara.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
(A) V, V, F, F e F.
(B) F, F, V, F e V.
(C) V, V, F, V e V.
(D) F, V, F, F e V.
(E) V, V, V, V e F.

