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05 – Analise a frase a seguir:

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA

"Carlos não apresentou esforços e foi aprovado”.

Apesar do e, normalmente
sublinhada expressa ideia de:

Leia o texto abaixo para responder as próximas questões:

Para que ninguém a quisesse
Porque os homens olhavam demais para a sua mulher,
mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se
pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a atenção, e ele foi
obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os
sapatos de saltos altos. Dos armários tirou as roupas de seda,
da gaveta tirou todas as joias. E vendo que, ainda assim, um ou
outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e
tosquiou-lhe os longos cabelos.
Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas
vezes, homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como
um gato, não mais atravessava praças. E evitava sair.
Tão esquiva se fez, que ele foi deixando de ocupar-se dela,
permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada
com os móveis e as sombras.
Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus
dias. Não saudade da mulher. Mas do desejo inflamado que
tivera por ela.

aditivo,

a

A) Oposição.

B) Conclusão.

C) Explicação.

D) Alternância.

oração

E) Causa.

CONHECIMENTOS GERAIS
ATUALIDADES
06 – A Coreia do Norte disse na quarta-feira
(09/08/2017) que está "examinando cuidadosamente"
um plano para atacar um território americano no
Oceano Pacífico, com mísseis, apenas algumas horas
depois de o presidente dos EUA, Donald Trump,
afirmar que qualquer ameaça aos Estados Unidos
seria respondida com "fogo e fúria".
Qual é esse território?

Então lhe trouxe um batom. No outro dia um corte de seda.
À noite tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que
restava dos cabelos.

A) Ilha Baker

Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas, nem
pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta,
esqueceu o batom. E continuou andando pela casa de vestido
de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda.

C) Ilhas Marianas do Norte

B) Ilha Jarvis
D) Atol Midway
E) Guam

COLASANTI, Marina. "Para que ninguém a quisesse".

07 – Um dos acontecimentos políticos mais
importantes dos últimos anos foi o Impeachment de
Dilma Rousseff, após 6 anos em que ela exerceu o
cargo de Presidente da República, sendo a segunda
pessoa a sofrer impeachment no Brasil, após
Fernando Collor.

01 – O sentido de MIMETIZAR no texto, é:
A) Incorporar-se ao meio em que se está inserido.
B) Fazer mímica.
C) Gestualizar.
D) Falsear um comportamento.

Marque a alternativa que indique as datas do
impeachment de Dilma Rousseff e Fernando Collor,
respectivamente:

E) Imitar alguém
02 – Em relação aos gêneros textuais, podemos
classificar o texto “Para que ninguém a quisesse”,
como:

A) Agosto de 2016 / Dezembro de 1992

A) Conto

B) Fábula

C) Agosto de 2017 / Novembro de 1992

D) Romance

E) Teatro

C) Novela

B) Abril de 2016 / Dezembro de 1994
D) Agosto de 2016 / Dezembro 1990
E) Setembro de 2016 / Dezembro de 1996

03 – Assinale a opção cuja palavra destacada NÃO
deve ser acentuada:

C) Cada vez mais encontrar carater nas pessoas.

08 – Um rastro de destruição. Esse foi o resultado da
passagem do furacão Irma por diversas regiões.
Milhares de pessoas ficaram desabrigadas, e ilhas no
Caribe ficaram totalmente destruídas após a
passagem do furacão.

D) Tive dificuldades com este conteudo na escola.

Foram locais atingidos pelo Furacão Irma, EXCETO:

E) Veranopolis faz parte das mais belas cidades gaúchas.

A) Saint-Martin

B) Porto Rico

C) Haiti

D) Flórida

A) Essas taxas bem que poderiam ser gratuitas.
B) Não ves a mais de um palmo a frente dos olhos.

04 – Marque a frase em que o “a” deva ser craseado:
A) Ele o abordou a tiros.
B) Estes funcionários não compareceram a empresa esta
semana.
C) Viajamos a Mato Grosso a trabalho.
D) Conversei com a diretoria do condomínio sobre a
reforma.
E) O assaltante atacou a cacetadas.

E) Alberta
09 – A Operação Lava Jato teve início em um posto de
gasolina onde atuavam doleiros, mas acabou
revelando um esquema nacional de corrupção
envolvendo a Petrobras e outras empresas,
empreiteiras, políticos e seus partidos, ampliando seu
objetivo inicial e se tornando a maior operação já feita
no país.
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Até a data de 25 de novembro de 2017, quantas fases
a operação já teve?
A) 40 fases

B) 38 fases

C) 45 fases

D) 46 fases

E) 47 fases.

14 – Dos Princípios e Diretrizes na Lei Federal nº 8.080,
de 19 de setembro de 1990, art. 7º: As ações e serviços
públicos de saúde e os serviços privados contratados
ou conveniados que integram o Sistema Único de
Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência;

10 – A bandeira do município de São João do Sul é
composta de quatro cores, sendo elas, EXCETO:
A) Amarelo

B) Verde

C) Azul

D) Branco

II. Integralidade de assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso
em todos os níveis de complexidade do sistema;

E) Vermelho

III. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de
sua integridade física e moral;

CONHECIMENTOS GERAIS
DA ÁREA DA SAÚDE

IV. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou
privilégios de qualquer espécie;
V. Direito à desinformação, às pessoas assistidas, sobre
sua saúde;

11 – Conforme Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): a
execução de ações EXCETO:

Assinale a alternativa CORRETA:

A) De vigilância sanitária.

B) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

B) De vigilância epidemiológica.

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

C) De saúde do trabalhador.
D) De assistência
farmacêutica.

terapêutica

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
integral,

inclusive

E) De assistência ambiental.

E) Todas as afirmativas estão corretas.
15 – Conceituando o Art. 6º da Lei 8080/90:

12 – “O princípio da __________________, mais um
dos princípios finalísticos do SUS e, atualmente, o
tema central em todos os debates sobre as reformas
dos sistemas de saúde no mundo ocidental. A noção
de ______________ diz respeito à necessidade de se
“tratar desigualmente os desiguais” de modo a se
alcançar a igualdade de oportunidades de
sobrevivência, de desenvolvimento pessoal e social
entre os membros de uma dada sociedade.” O
conceito acima se refere a que princípio do sus?
A) Igualdade.
B) Participação Social.
C) Equidade.
D) Preservação da Autonomia.
E) Descentralização.

Entende-se por __________________ um conjunto de ações
capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente,
da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de
interesse da saúde, abrangendo:
I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente,
se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e
processos, da produção ao consumo; e
II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta
ou indiretamente com a saúde.
Entende-se por ________________ um conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar
e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos.

Complete as frases acima com as alternativas
CORRETAS:

13 – Conforme a LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO
DE 1990 que dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais
de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências, a Conferência de Saúde reunir-se-á a
cada quantos anos, para avaliar a situação de saúde e
propor as diretrizes para a formulação da política de
saúde nos níveis correspondentes?

A) Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica.
B) Saúde do trabalhador; Vigilância Sanitária.
C) Direitos Humanos; Vigilância do trabalhador.
D) Vigilância Epidemiológica; Vigilância Sanitária.
E) Nenhuma das alternativas acima.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MÉDICO GERAL

A) 06 anos.
B) 08 anos.
C) 04 anos.
D) 02 anos.
E) Nenhuma das alternativas acima.

16 – Conforme o Código de Ética Médico é vetado ao
Médico, EXCETO:
A) Causar dano ao paciente, por ação ou omissão,
caracterizável como imperícia, imprudência ou
negligência.
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B) Assumir responsabilidade por ato médico que não
praticou ou do qual não participou.

C) Diagnóstico prévio de síndrome de ovários policísticos.

C) Deixar de comparecer a plantão em horário
preestabelecido ou abandoná-lo sem a presença de
substituto, salvo por justo impedimento.

E) Índice de Massa Corporal IMC <25.

D) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de
Medicina quando atingido no exercício de sua
profissão.
E) No caso de procriação medicamente assistida, a
fertilização não deve conduzir sistematicamente à
ocorrência de embriões supranumerários.

D) Antecedente familiar (mãe ou pai) de diabetes.

20 – “Doença transmissível aguda, toxiinfecciosa,
imunoprevenível, causada por bacilo toxigênico, que
frequentemente se aloja nas amígdalas, faringe,
laringe, nariz e, ocasionalmente, em outras mucosas
e
na
pele.
É
caracterizada
por
placas
pseudomembranosas típicas”. O conceito acima se
refere a qual doença de interesse epidemiológico?
A) Difteria.

17 – "O atestado médico, não deve "a priori" ter sua
validade recusada porquanto estarão sempre
presentes no procedimento do médico que o forneceu
a presunção de lisura e perícia técnica, exceto se for
reconhecido favorecimento ou falsidade na sua
elaboração quando então, além da recusa, é acertado
requisitar a instauração do competente inquérito
policial e, também, a representação ao Conselho
Regional de Medicina para instauração do
indispensável
procedimento
administrativo
disciplinar". Conforme Decreto 27.048/49 e também
pela Legislação da Previdência Social o atestado de
primeira ordem preferencial para a empresa é:

B) Tétano.
C) Leishmaniose Visceral.
D) Leishmaniose Tegumentar.
E) Coqueluche.

A) Médico a serviço de repartição federal, estadual ou
municipal, incumbida de assuntos de higiene e saúde.
B) Médico do INSS ou do SUS.
C) Médico da empresa ou em convênio.
D) Médico do SESI ou SESC.
E) Médico de serviço sindical.
18 – Em relação ao protocolo do manejo clínico da
Chikungunya pelo Ministério da Saúde como
diagnostico diferencial entre Dengue x Zika x
Chikungunya, a intensidade da dor articular para
chikungunya apresenta-se de forma?
A) Leve.
B) Moderada/Intensa.
C) Inexistente.
D) Leve/Moderada.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
19
–
Considerando
a
elevada
carga
de
morbimortalidade associada, a prevenção do diabetes
e de suas complicações é hoje prioridade de saúde
pública. Na atenção básica, ela pode ser efetuada por
meio da prevenção de fatores de risco para diabetes
como sedentarismo, obesidade e hábitos alimentares
não saudáveis; da identificação e tratamento de
indivíduos de alto risco para diabetes (prevenção
primária);
da
identificação
de
casos
não
diagnosticados de diabetes (prevenção secundária)
para tratamento; e intensificação do controle de
pacientes já diagnosticados visando prevenir
complicações agudas e crônicas (prevenção
terciária). No rastreamento da Diabetes tipo 2 os
fatores indicativos de maior risco são, EXCETO?
A) Idade >45 anos.
B) Hipertensão arterial (> 140/90 mmHg).
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