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LÍNGUA  PORTUGUESA 

 
01 – Assinale a alternativa em que a 
palavra destacada está grafada 
INCORRETAMENTE, de acordo com o 
significado expresso pelo contexto 
geral da frase. 
 
[A] A empresa gastou vultosa quantia em 
despesas de publicidade. 
[B] A festa beneficiente foi um sucesso de 
público. 
[C] O juiz expediu um mandado de busca 
e apreensão na casa do suspeito. 
[D] O navio imergiu nas águas profundas 
do Oceano Pacífico. 
 
 
02 – A única frase que apresenta 
DESVIO em relação à concordância 
recomendada pela norma culta é: 
 
[A] Água de coco é bom para fazer 
hidratação nos cabelos. 
[B] Deve haver propostas mais 
interessantes para serem votadas no 
Congresso Nacional. 
[C] É necessário que se faça investimentos 
na área da educação. 
[D] Vossa Excelência sempre sereis 
lembrado por seus projetos sociais. 
 
 
03 – Identifique a alternativa em que 
uma das frases das alternativas 
apresenta ERRO de concordância 
nominal, de acordo com a norma culta. 
 
[A] A ação de não pagar impostos pode ser 
um crime de lesa-pátria.  
[B] A atitude do presidente prejudicou os 
comércios alemão e inglês.  
[C] É necessário muita prudência para 
dirigir nas estradas brasileiras. 
[D] Já viajei por longes terras!  

04 – Assinale a alternativa que 
apresenta INCORREÇÃO quanto à 
regência, de acordo com a norma culta. 
 
[A] As empresas pagaram os funcionários o 
13º salário. 
[B] Assistimos à inauguração do teatro. 
[C] Essa opção é preferível à outra. 
[D] No jornal, fazia-se alusão à vinda da 
famosa banda de rock. 
 
05 – Assinale a opção que apresenta a 
regência verbal INCORRETA, de acordo 
com a norma culta da língua. 
 
[A] Eu lhe perdoo todas as agressões.  
[B] Lembramo-nos muito bem do teu 
endereço. 
[C] O governo acaba de informar aos 
professores o novo piso salarial. 
[D] Os orientais em geral preferem mais de 
chá do que de café. 
 
 

MATEMÁTICA 

 
06 – A distância entre duas cidades 
num mapa de escala 1:30000 é de 10,5 
cm. Qual a distância real entre essas 
duas cidades? 
 
[A] 3,15 Km. 
[B] 31,5 Km. 
[C] 31.500 cm. 
[D] 31.500 metros. 
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07 – O capital de R$ 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais) aplicados à taxa de 
2% a.t. (dois por cento ao trimestre) 
rendeu R$ 880,00 (oitocentos e oitenta 
reais) de juros simples, por quanto 
tempo este capital foi aplicado? 
 
[A] 1.200 dias. 
[B] 1.336 dias. 
[C] 1.584 dias. 
[D] 1.800 dias. 

 

08 – Sabendo que Joaquim vendeu sua 
casa por R$ 380.000,00 (trezentos e 
oitenta mil reais) obtendo assim um 
lucro de 14% (quatorze por cento) 
sobre o preço do custo da mesma, por 
quanto ele comprou a tal casa? 
 
[A] R$ 326.800,00. 
[B] R$ 333.333,33. 
[C] R$ 433.200,00. 
[D] R$ 434.343,43. 
 
09 – Se 18 (dezoito) homens 
descarregam 10 (dez) caminhões em 5 
(cinco) horas, quantos homens serão 
necessários para descarregarem 16 
(dezesseis) caminhões em 4 (quatro) 
horas? 
 
[A] 15 (quinze) homens. 
[B] 20 (vinte) homens. 
[C] 23 (vinte e três) homens. 
[D] 36 (trinta e seis) homens. 
 
10 – Se 8 (oito) operários fazem certa 
tarefa em 45 (quarenta e cinco 
minutos), quantos operários serão 
necessários para fazerem a mesma 
tarefa em 2 (duas) horas? 
 
[A] 3 (três) operários. 
[B] 5 (cinco) operários. 
[C] 6 (seis) operários. 
[D] 12 (doze) operários. 
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CONHECIMENTOS  GERAIS 

 
11 – Cerca de 30 milhões de 
trabalhadores terão direito a sacar a 
partir de março cerca de 43 bilhões de 
reais na CEF, tal medida visa injetar 
dinheiro na economia e atenuar os 
efeitos da crise que assolando nosso 
país. Estes recursos são oriundos de: 
 
[A] Contas de popança que tiveram valores 
bloqueados pelo Plano Collor. 
[B] Depósitos retidos no fundo de garantia 
do tempo de serviço. 
[C] Parcelas vencidas do seguro 
desemprego através do FAT. 
[D] Restituições do imposto de renda que 
caíram na malha fina. 
 
12 – Ex-governador do Rio de Janeiro 
que se encontra preso sob acusação 
de corrupção durante seu mandato: 
 
[A] Anthony Garotinho. 
[B] Marcello Alencar. 
[C] Nilo Batista. 
[D] Sérgio Cabral Filho. 
 
13 – Na época em que a localidade de 
Dona Emma foi elevada à categoria de 
município, o então distrito pertencia a: 
 
[A] José Boiteux. 
[B] Presidente Getúlio. 
[C] Rio do Oeste. 
[D] Witmarsum. 
 
14 – Todos os Partidos Políticos abaixo 
elegeram candidatos à Câmara 
Municipal de Dona Emma, EXCETO: 
 
[A] PMDB e PP. 
[B] PPS e PR. 
[C] PSB e PT. 
[D] PSD e PSDB. 

15 – Titular da pasta do Ministério da 
Justiça desde maio de 2.016, foi 
indicado pelo Presidente Michel Temer 
para ocupar a vaga de Teori Zarvarcki 
no Supremo Tribunal Federal: 
 
[A] Alexandre de Moraes. 
[B] Eugênio Aragão. 
[C] José Eduardo Cardozo. 
[D] Luiz Paulo Barreto. 
 
 

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 

 
Fonte: Fábrica de Retratos – Israel Checozi 

 
16 – Recém-nascido nascido de 20 dias 
de vida é levado para atendimento no 
centro de saúde e a mãe refere 
vômitos a aproximadamente 10 dias, 
de intensidade progressiva. Nega 
presença de sangue ou muco e refere 
que vômitos ocorrem após as 
mamadas. Ao exame criança irritada e 
com sinais de desidratação. Abdômen 
com peristalse aumentada, distensão 
abdominal e presença de massa 
palpável em hipocôndrio direito. 
Assinale abaixo sua principal hipótese 
diagnostica. 
 
[A] Atresia de Esôfago. 
[B] Atresia Duodenal. 
[C] Estenose Hipertrófica do Piloro. 
[D] Pâncreas Anular. 
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17 – Criança de 10 anos é atendida 
com quadro de diarreia aguda, sem 
relato de sangue, muco ou pus. Exame 
físico com sinais de desidratação não 
grave. Sobre a conduta deste caso 
podemos afirmar: 
 
[A] As soluções de reidratação oral com 
menor concentração de sódio (60 e 75 
mEq/L) estão associadas a menor 
frequência de vômitos e redução da duração 
da diarréia, quando comparadas com a 
solução padrão (90 mEq/L). 
[B] Iniciar a hidratação com sais de 
reidratação oral e manter a alimentação 
com dietas lácteas com baixo conteúdo de 
lactose. 
[C] Recomenda-se a administração de 
prebióticos como coadjuvante no 
tratamento. 
[D] Recomenda-se a utilização de 
racecadotril nos casos de crianças com 
vômitos. 
 
18 – O uso prolongado de algumas 
medicações pode produzir alguns 
efeitos maléficos a saúde. Em relação 
aos estudos atuais, o uso prolongado 
de inibidor de bomba de prótons pode 
aumentar a incidência de: 
 
[A] Adenocarcinoma gástrico. 
[B] Anemia ferropriva. 
[C] Fraturas de quadril. 
[D] Sangramento gastrointestinal. 
 
19 – A tinea corporis é a tinea da pele 
glaba (pele sem cabelo), também 
conhecida como “impingem”. Assinale 
abaixo o agente etiológico associado a 
esta patologia. 
 
[A] Malassezia sp. 
[B] Piedraia hortai. 
[C] Trichophyton areum. 
[D] Trichophyton rubrum. 

20 – O termo eczema deriva do grego e 
significa ebulição, efervescência. Ele se 
refere a um conjunto de quadros 
clínicos que comungam o fato de 
apresentarem, no início do seu 
desenvolvimento, dermatite com 
edema intracelular da epiderme. Um 
dos eczemas é mais comum em idosos 
e também chamado eczema senil. É 
mais prevalente no inverno e está mais 
associado à diminuição do teor lipídico 
da pele. Assinale a alternativa que 
contém a denominação desse eczema. 
 
[A] Eczema Craquelé. 
[B] Eczema Desidrótico. 
[C] Eczema Numular. 
[D] Eczema Seborréico. 
 
21 – A Esclerose Lateral Amiotrofica é 
uma doença degenerativa do 1o e 2o 
neurônios motores, e seu diagnóstico 
precoce é importante para a evolução 
do paciente. Quando ocorre o 
acometimentos do 2o neurônio motor 
alguns sintomas são comumente 
observados, EXCETO:  
 
[A] Atrofia muscular. 
[B] Hiperreflexia. 
[C] Hipotonia. 
[D] Miofasciculação. 
 
22 – A meningite é uma doença de 
grande importância para a saúde 
pública e sua vacinação deve ser 
estimulada. Assinale abaixo a 
alternativa que inclui a vacina incluída 
no calendário da Sociedade Brasileira 
de Pediatria que é orientada para ser 
realizada com 3 e 5 meses de vida. 
 
[A] MeningoA. 
[B] MeningoACWY. 
[C] MeningoB. 
[D] MeningoC. 
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23 – A febre reumática (FR) e a 
cardiopatia reumática crônica (CRC) 
são complicações não supurativas da 
faringoamigdalite causada pelo 
estreptococo beta-hemolit́ico do grupo 
A e decorrem de resposta imune tardia 
a esta infecção em populações 
geneticamente predispostas. O 
diagnóstico da febre reumática é 
clínico, não existindo sinal 
patognomônico. Todas as 
manifestações abaixo são 
consideradas sinais maiores para o 
diagnóstico de febre reumática, 
EXCETO: 
 
[A] Artralgia. 
[B] Cardite. 
[C] Coreia de Sydenham. 
[D] Eritema Marginado. 
 
 
24 – Recém Nascido de 12 dias de vida 
é levado à primeira consulta no centro 
de saúde. Você orienta sobre a 
necessidade de banhos de sol para 
ativação da vitamina D e metabolismo 
mineral ósseo. Em relação à 
recomendação à exposição solar que o 
recém-nascido necessita nesse período 
é correto afirmar, EXCETO: 
 
[A] Quota de 14 minutos por dia em 
exposição parcial com exposição apenas de 
face e mãos da criança. 
[B] Quota de duas horas/semana em 
exposição parcial com exposição apenas de 
face e mãos da criança. 
[C] Quota de seis a oito minutos por dia 
com a criança usando apenas fraldas. 
[D] Quota semanal de 30 minutos com a 
criança usando apenas fraldas. 

25 – O calendário vacinal foi 
modificado nos últimos anos e 
atualmente engloba um número 
grande de vacinas de importância 
epidemiológica. Assinale abaixo a 
alternativa que inclui a vacina 
pneumocócica conjugada incluída no 
calendário vacinal da sociedade 
brasileira de pediatria que é orientada 
para ser realizada com 2, 4 e 6 meses 
de vida em crianças hígidas. 
 
[A] Pneumo5. 
[B] Pneumo10. 
[C] Pneumo19. 
[D] Pneumo23. 
 
26 – Paciente 34 anos, feminina, é 
atendida com história de vômitos 
múltiplos associados a hematemese. 
Exame físico com sinais de 
desidratação, sendo optado por 
hidratação venosa e propedêutica. 
Considerando sua principal hipótese 
como Síndrome de Mallory-Weiss, 
assinale abaixo o tipo de lesão 
esofagiana observada nesta síndrome. 
 
[A] Extasias vasculares.  
[B] Lacerações de mucosa. 
[C] Ulcerosa. 
[D] Varizes. 
 
27 – O acidente vascular encefálico 
(AVE) aterotrombótico de grandes ou 
médias artérias é quase exclusivo de 
paciente acima de 55 anos e seu 
principal fator de risco é a hipertensão 
arterial sistêmica. Assinale abaixo a 
artéria mais incriminada no AVE 
aterotrombótico. 
 
[A] Artéria Cerebral Média. 
[B] Artéria Vertebral. 
[C] Carótida Interna.  
[D] Sifão Carotídeo 



 

 

Prefeitura Municipal de Dona Emma  
Edital de Concurso Público – 003/2017 

 
 

 

Prefeitura Municipal de Dona Emma – CNPJ 83.102.426/0001-83 

28 – Paciente 18 anos, masculino, é 
admitido com quadro de Pneumonia 
Comunitária. Durante o tratamento 
evoluiu com piora respiratória, sendo 
submetido à nova radiografia de tórax 
que evidenciou a presença de 
pneumatoceles. Assinale abaixo o 
agente etiológico envolvido nesta 
patologia. 
 
[A] H. influenzae. 
[B] K. pneumoniae. 
[C] S. aureus. 
[D] S. pneumoniae. 
 
 
29 – Paciente 55 anos, masculino, é 
admitido com cefaleia para 
propedêutica. Exame físico sugere 
sinais de hipertensão intracraniana. A 
tríade de Cushing parece estar 
relacionada à gravidade da 
hipertensão intracraniana. Todos os 
sinais abaixo participam da tríade 
Cushing, EXCETO: 
 
[A] Bradicardia. 
[B] Hipertensão Arterial. 
[C] Irregularidade do ritmo respiratório. 
[D] Vomito em jato. 
 
 
30 – Paciente 74 anos, masculino, é 
atendido com queixa de hematemese 
associada a melena. Relato história de 
úlcera péptica há seis meses e uso de 
anti inflamatorio ha 1 semana devido à  
dores na coluna. Assinale abaixo a 
alternativa que inclui o local mais 
comum de sangramento maciço de 
úlcera péptica. 
 
[A] Fundo gástrico. 
[B] Parede anterior do duodeno. 
[C] Parede lateral do duodeno. 
[D] Parede posterior do duodeno. 

TRANSFIRA SUAS RESPOSTAS PARA O 

CARTÃO DE GABARITO. 

NÃO ESQUEÇA DE ASSINAR O SEU 
CARTÃO DE GABARITO. 

BOA SORTE A TODOS. 
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