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PROVA OBJETIVA 

 
▪ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 20 questões objetivas. 

▪ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas. 

▪ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum 

problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno. 

▪ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta. 

▪ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu. 

▪ A duração da prova é de 2 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas. 

▪ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova. 

▪ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles 

entregue sua prova, assinando termo respectivo. 

▪ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno. 

▪ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas. 

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO 

Nome do candidato 



 
QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1º “Os signatários da OIT, dentre eles o 
Brasil, estipularam erradicar todas as 
formas de trabalho infantil até 2016, mas 
muito há de ser feito para que este prazo 
seja cumprido. No país, as ações 
públicas têm buscado sinergia com os 
esforços de mobilização social de 
combate a estas nefastas práticas, e, em 
especial no Ceará, a Secretaria de 
Trabalho e Desenvolvimento Social 
(STDS) tem se preocupado com a 
temática, não apenas se somando às 
iniciativas de mobilização social, via 
campanhas sistemáticas de 
conscientização, bem como agindo 
diretamente no combate ao problema, 
através da articulação de programas 
nacionais como o PETI – Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil, e 
outros projetos locais como o Primeiro 
Passo e o Jovem Aprendiz em Serviço, 
ambos voltados à formação adequada 
de jovens segundo suas faixas etárias”. 

Entre os adjetivos qualificadores dos 
substantivos do texto 4 destacados 
abaixo, aquele que tem valor subjetivo 
é: 

a) trabalho infantil; 

b) ações públicas; 

c) mobilização social; 

d) nefastas práticas. 

 

2º ESCREVA BEM, É SIMPLES 

Não é preciso ser professor de língua 
portuguesa para conhecê-la. Os 
gramáticos não são os únicos capazes de 
produzir textos coerentes, concisos e 
adequados. Não, a língua portuguesa não 
é a mais difícil de ser entendida. Não, 
português não é difícil de aprender. 
Acredite, você é capaz de produzir textos 
concisos, caprichados e perfeitamente 
entendíveis às pessoas que você deseja 
que tenham acesso a eles. 

Para começar, defina seu assunto, ou 
seja, sobre o que você pretende falar ou 

discursar. Entenda que não é o título (ao 
concluir seu texto, não se esqueça dele), 
mas o assunto a ser desenvolvido, aquele 
que será seu objeto de análise, tal como 
uma matéria-prima que precisa ser 
moldada para ter os formatos de acordo 
com o estilo de cada um. 

Uma das dicas para isso é inserir em 
seu cotidiano a leitura em suas formas 
verbais e não verbais, tendo um olhar 
atencioso a todas as formas de textos que 
o rodeiam, tais como propaganda, folder, 
charge, placa de trânsito, anúncio de 
emprego, discurso de algum político, 
enfim, atente-se a tudo o que é capaz de 
transmitir uma mensagem. Aproveite para 
se questionar sobre como esses exemplos 
conseguem fazer com que uma mensagem 
seja entendida por um determinado grupo 
de pessoas. 

Bom, escolhido o assunto, defina, 
indispensavelmente, seu público-alvo, pois 
ninguém escreve bem se não souber para 
quem vai escrever. Essa dica vale até 
mesmo se você desejar que seu texto seja 
lido por um grande número de pessoas. 
Nesse caso, utilize-se de uma linguagem 
simples e formal, ou seja, não utilize 
palavras que parecem existir apenas em 
dicionários e, muito menos, não utilize 
expressões grosseiras e gírias. 

Observadas essas dicas, você pode, 
enfim, começar seu rascunho. Isso 
mesmo! Rascunho, pois um bom texto, na 
maioria das vezes, é o resultado de uma 
releitura realizada pelo próprio autor. Isso 
acontece porque, ao reler o que 
escrevemos, vamos identificando outras 
formas de passar a mesma informação. 
Nesse processo, aumentamos nossa 
garantia de que a mensagem será 
entendida pelos nossos receptores. 

Além dessas regras que podem ser 
lembradas mais facilmente, vale uma dica 
muito importante: peça que outra pessoa 
leia seu texto, pois nada como um olhar 
diferente para apontar algumas falhas que, 
mesmo após nossa releitura, não 
conseguimos identificar. 



 
(Adaptado de Erika de Souza Bueno, O 
Globo, 17-03-2012) 

Todas as palavras abaixo, retiradas do 
texto, foram formadas pelo processo de 
sufixação; os sufixos acrescentados 
possuem um papel estrutural na 
formação dessas novas palavras. A 
alternativa em que esse papel foi 
corretamente indicado, em relação à 
palavra destacada, é: 

a) grosseiras – forma adjetivos de 

substantivos. 

b) portuguesa – forma substantivos de 

substantivos. 

c) perfeitamente – forma advérbios de 

substantivos. 

d) atencioso – forma adjetivos de 

adjetivos. 

 

3º Todas as formas verbais estão em 
conformidade com a norma-padrão da 
língua portuguesa em: 
 
a) Poucas revistas se proporão a 

discutir com seriedade as causas e as 

consequências da compulsão por produtos 

tecnológicos. 

b) Até hoje, as publicações sobre 

tecnologia se mantiveram reticentes ao 

tratar das estratégias usadas para viciar os 

usuários da rede. 

c) Preocupa-nos a compulsão por 

aplicativos de celulares, pois ela cercea a 

liberdade de um número crescente de 

jovens e adultos por todo o mundo. 

d) Quando a mídia se ater ao debate 

acerca do aspecto viciante das redes 

sociais, a população poderá acessá-las 

com mais comedimento. 

 

4º Considere o trecho: “Um novo projeto 
desenvolvido na Holanda pela Delft 
University of Technology pretende criar 
áreas com beliches na classe 
econômica para os passageiros 
dormirem mais confortavelmente 
durante as viagens.” Ao fazer a 
substituição do termo projeto pela 
palavra ideias, quantas outras 
mudanças adicionais no trecho seriam 
necessárias para atender aos requisitos 
de concordância verbal e nominal 
padrão da língua portuguesa? 
 
a) Uma mudança. 

b) Duas mudanças. 

c) Três mudanças. 

d) Quatro mudanças. 

 

 
 
5º 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
O verbo disponibilizar (2º parágrafo) é grafado com o sufixo “izar” por não possuir um 
“s” na terminação de seu radical. Essa regra também atinge a palavra: 

a) Catequizar 

b) Batizar 

c) Integralizar 

d) Hipnotizar 

 
 

 

QUESTÕES 
SUS 

 
 
6º Constituem diretrizes do SUS: 

a) Liberdade, igualdade e fraternidade. 

b) Acolhimento, farmácia e 

medicamentos. 

c) Universalidade, integralidade e 

equidade. 

d) Igualdade, epidemiologia e 

universalidade. 

 

7º O Princípio do SUS, que é entendido 
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, é: 

a) Universalidade. 

b) Direito a Informação. 

c) Integralidade 

d) Equidade. 

 

8º O Sistema Único de Saúde é formado 
pelo conjunto de ações e serviços de 
saúde prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo 
Poder Público.  

Analise as diretrizes a seguir.  

I. Universal, permitindo o acesso irrestrito a 
todos os brasileiros;  

II. Integral, oferecendo todos os tipos de 
serviços, voltados à promoção da saúde, 
prevenção de doenças, tratamento e 
reabilitação;  

III. Descentralizado, com ênfase na gestão 
municipal (local);  

IV. Com participação e controle da 
comunidade;  

São diretrizes do Sistema Único de 
Saúde 

a) I e II, apenas. 

b) I e IV, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

 

9º A Lei nº 8.080/90 trata das condições 
para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras 
providências. 

De acordo com tal lei, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) é constituído pelo 



 
conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições. 

 

a) públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e 

indireta, sendo vedada a participação 

da iniciativa privada no SUS, ainda que 

em caráter complementar. 

b) públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público, sendo que a iniciativa 

privada poderá participar do SUS em 

caráter complementar. 

c) públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta, 

excluídas as instituições de controle de 

qualidade, pesquisa e produção de 

insumos, medicamentos, inclusive de 

sangue e hemoderivados, e de 

equipamentos para saúde. 

d) privadas e públicas federais, estaduais 

e municipais, da Administração direta e 

indireta, excluídas as instituições de 

controle de qualidade, pesquisa e 

produção de insumos, medicamentos, 

inclusive de sangue e hemoderivados, 

e de equipamentos para saúde. 

 

 

10º Qual é a estratégia que vem sendo 
usada pelo Ministério da Saúde para 
superar a fragmentação da atenção e da 
gestão nas Regiões de Saúde? 

a) Estruturação de redes de atenção à 

saúde. 

b) Elaboração de planejamento no nível 

municipal. 

c) Reorganização do modelo de atenção. 

d) Definição da atenção básica como 

porta de entrada no sistema. 

 
 
 
 

QUESTÕES 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11° Paciente 62 anos de idade, 

masculino, com diagnóstico prévio de 

adenoma hipofisário procura 

ambulatório por apresentar quadro de 

dor e parestesia em área periorbital 

direita. Ao exame neurológico 

apresenta: oftalmoplegia direita com 

perda da sensibilidade na distribuição 

do ramo oftálmico do nervo trigêmeo. 

Esse quadro sugere: 

 

 

a) Síndrome de Millard-Gubler. 

b) Síndrome de Foville. 

c) Síndrome de Raymond-Cestan. 

d) Síndrome do seio carvernoso. 

 

 

12° Paciente 30 anos, feminino, é 

encaminhado pela otorrinolaringologia, 

que iniciou tratando quadro de otite 

média, por queixa de visão dupla, dor 

em hemiface esquerda associado a 

fraqueza para fechar o olho esquerdo. 

Ao exame neurológico demonstrou 

paralisia do nervo abducente do nervo 

facial esquerdo associado a surdez 

sensorial. Este quadro sugere: 

 



 
 

a) Lesão da ponte ventrocaudal. 

b) Lesão dorsal da ponte. 

c) Síndrome do seio cavernoso. 

d) Síndrome de Gradenigo. 

 

 

13° A trombectomia mecânica com 

janela estendida é tratamento para 

pacientes com AVC Isquêmico, desde 

que dentro dos critérios clínicos 

indicados. Diante disto, no que diz 

respeito aos critérios de mismatch para 

indicação de trombectomia mecânica na 

janela estendida, qual dos critérios 

abaixo não faz parte da indicação: 

 

 

a) Paciente com idade maior ou igual a 80 

anos com score NIHSS≥ 10 e core 

isquêmico < 21 mL. 

b) Paciente com idade menor que 80 anos 

com score NIHSS≥ 10 e core isquêmico < 

31 mL. 

c) NIHSS≥20 com core isquêmico entre 31-

51mL. 

d) Paciente com idade maior ou igual a 80 

anos com score NIHSS≥ 10 e core 

isquêmico > 21 mL. 

 

 
14° Dentre as opções abaixo qual não 

preenche critério para indicar 

trombectomia mecânica em um 

paciente com 6 horas de ictus: 

 

a) Idade maior ou igual a 18 anos 

b) NIHSS ≤ 6. 

c) ASPECT ≥ 6. 

d) Paciente com escala de Rankin 

modificada prévia de 0 (zero). 

 

 
15° Você é chamado para um parecer de 

um paciente masculino, 67 anos, com 

quadro de hemorragia intracerebral 

espontânea. Ao exame o paciente 

apresenta Escala de Coma de Glasgow: 

12, com hematoma temporal direito com 

volume de 30mL, sem sangramento 

intraventricular. Diante do caso, qual a 

mortalidade esperada em 30 dias: 

 

 

a) Mortalidade em 30 dias de 

aproximadamente 0%. 

b) Mortalidade em 30 dias de 

aproximadamente 13%. 

c) Mortalidade em 30 dias de 

aproximadamente 26%. 

d) Mortalidade em 30 dias de 

aproximadamente 72%. 

 

 

16° Sabe-se que o a ruptura de um 

aneurisma intracraniano constitui uma 

emergência neurológica. Tendo alta 

taxa de mortalidade, e 18,5% dos que 

sobrevivem vão apresentar sequelas 

neurológicas graves. Diante disto uma 

das opções terapêuticas é o tratamento 

endovascular de aneurismas 

intracranianos com stents diversores de 

fluxo. Assinale a melhor indicação de 

implante do equipamento citado, para 

um aneurisma não roto: 

 

 

a) Tronco da artéria basilar. 

b) Cerebral média. 

c) Comunicante anterior. 

d) Carótida interna paraclinoide. 

 

17° A isquemia cerebral tardia (ICD) 

trata-se do surgimento de um novo 

déficit focale/ou uma alteração do nível 

de consciência (redução de 2 pontos na 

escala de coma de Glasgow) que 

persista por pelo menos 1 hora e que 

não seja atribuível a utras cauasas 

como hidrocefalia, crise epiléptica, 

alterações hidroeletrolíticas ou febre. 



 
No que tange o tratamento da ICD, 

marque a alternativa errada: 

 

 

a) O primeiro passo  deve ser um bolus 

de solução salina fisiológica. 

b) A terapia dos 3Hs ( hipertensão, 

hipervolemia e hemodiluição) não mais 

se aplica. 

c) A indução de hipertensão 

normovolêmica é indicada no 

tratamento. 

d) A terapia endovascular é indicada 

como segundo passo no tratamento da 

ICD. 

 

 

18° Em pacientes que apresentam 

infarto talâmico bilateral em RNM de 

crânio, espera-se oclusão de que 

artéria: 

 

 

a) Arteria cerebral anterior. 

b) Artéria cerbral média. 

c) Artéria cerebral posterior ramo P1. 

d) Artéria cerebral posterior ramo P2 

direita. 

 

19° Em um paciente que é realizado o 

procedimento de trombectomia 

mecânica para tratamento do AVCI 

dentro da janela terapêutica, e 

apresenta como resultado um perfusão 

de 50% da artéria ocluída, sem uma 

perfusão completa do território irrigado 

por esta artéria, ele é classificado no 

score  mTICI ( Modified Treatment in 

Cerebral Infarction Socore) como: 

 

 

a) 1 

b) 2a 

c) 2b 

d) 2c 

 

 

20° Você recebe um pedido de parecer 

para o seguinte caso: Paciente 

masculino, 60 anos de idade, 

previamente hígido, sem uso de 

medicações, admitido na emergência 

por quadro de afasia e hemiplagia 

direita. Com 20 horas de ictus, na 

admissão. A investigação com 

tomografia de crânio evidencia infarto 

em lobo frontoparietal esquerdo e 

ecodoppler de carótidas apresenta 

estenose de 80% na origem da artéria 

carótida interna esquerda (ACID). Diante 

do quadro oi solicitado uma 

arteriografia digital para confirmação 

diagnóstica. Em relação à solicitação: 

 

 

a) A execução do exame deve aguardar 

24 horas, devido à gravidade do 

paciente. 

b) O exame pode ser realizado 

imediatamente. 

c) O exame deve aguardar 2 semanas 

para ser feito. 

d) O exame deve aguardar 90 dias para 

ser realizado. 

 

 

 

 

 

 

 


