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INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
 Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado nesta capa.
 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de
Provas e preencher as Folhas de Respostas.
 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal.
 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após o encerramento do prazo estabelecido para sua aplicação.
 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 05 (cinco)
questões de Lógica e 15 (quinze) de Conhecimentos Específicos.
 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao Fiscal.
 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir:






Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação.
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais.
O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
Disciplina
Língua Portuguesa (Objetivas)
Questões de Lógica (Objetivas)
Conhecimentos Específicos (Objetivas)
Total de questões

NOME COMPLETO:

Número de questões
10 questões
05 questões
15 questões
30 questões

Pontos
30 pontos
10 pontos
60 pontos
100 pontos

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:
_________________________
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL SUPERIOR
As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Trabalho escravo: uma realidade persistente
Luciano Frota
Em memória dos três auditores-fiscais assassinados em 28 de janeiro de 2004, devido a inspeções
para apurar denúncias de trabalho escravo em fazendas da região de Unaí (MG), o Brasil consagrou a data
como “Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo”.
O nosso país carrega na sua história a mancha indelével de um longo passado de escravidão
legalizada, cuja abolição formal, ocorrida em 1888, não foi suficiente para romper os grilhões da indignidade,
da indiferença e da marginalidade social. Mais de cem anos se passaram e ainda estamos lutando para livrar
do cativeiro mulheres e homens trabalhadores que são explorados, à luz do dia, pelos senhores de“ engenho”
do século 21.
Mesmo sendo signatário das Convenções 29 e 105 da OIT, somente em 1995 o país acordou para o
problema, forçado por pressões sociais e por denúncia formulada perante a Corte Interamericana de Direitos
Humanos, em razão da morte de um trabalhador rural e de outro ferido ao tentarem fugir da Fazenda Espírito
Santo, no Pará, onde 60 pessoas foram flagradas submetidas a trabalhos forçados e em condições
desumanas (Caso 11.289).
É certo que a partir daí muitos avanços foram alcançados, sobretudo em razão de providências
efetivas que passaram a ser adotadas pelos Ministérios do Trabalho e dos Direitos Humanos, bem como
pelos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, que, em parceria com diversas outras instituições, formaram
uma corrente de combate a essa chaga de indignidade, instituindo, dentre outras medidas, os chamados
Grupos Móveis de Fiscalização.
No período de 1995 a 2018, mais de 2.000 operações de fiscalização foram realizadas, e cerca 53
mil trabalhadores foram resgatados da condição de escravo. Ainda que retratem apenas uma amostragem
do cenário de desumanidade que ainda persiste nos campos e cidades do país, são números que
impressionam e reforçam a necessidade de se prosseguir com as ações de combate.
Na seara legislativa, o grande marco histórico na luta pela erradicação dessa chaga social foi a
alteração trazida pela Lei 10.803/2003 ao artigo 149 do Código Penal, que atualizou o conceito de escravidão
contemporânea, não mais limitando-o à privação da liberdade de locomoção, mas estendendo a sua
tipificação para casos de aviltamento explícito da dignidade humana, em que trabalhadores são expostos a
condições degradantes de trabalho, com jornadas exaustivas ou mesmo forçados por dívidas com o patrão.
Importante ressaltar que o Brasil, além dos compromissos internacionais, tem uma Constituição
pactuada sob os pilares do respeito à dignidade da pessoa humana e ao trabalho como valor social. É dever
do Estado não se omitir quanto ao combate a todas formas de trabalho indigno, em especial àquele tipificado
como análogo à condição de escravo. E o dia 28 de janeiro deve servir exatamente para alertar as autoridades
públicas do país que a escalada do trabalho escravo persiste, resistente, matando e mutilando seres
humanos, segregando sonhos e coisificando pessoas.
A liberdade é direito inalienável do ser humano; não há liberdade sem garantia de dignidade; não há
dignidade sem justiça social; e sem liberdade, sem dignidade e sem justiça social não há democracia.
Disponível em:<www.folha.uol.com.br>. Acesso em: 11 fev. 2019

01. O texto, de forma preponderante,
A) apresenta um posicionamento acerca de como a sociedade brasileira tem lidado com o trabalho
escravo.
B) história toda a trajetória de luta da sociedade brasileira em busca de mecanismos para combater o
trabalho escravo.
C) enumera acontecimentos cruciais para a erradicação das condições de trabalho escravagista da
sociedade brasileira.
D) descreve os avanços em relação ao combate e à erradicação das condições de trabalho escravagista
na sociedade brasileira.
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02. Ao desenvolver o tema do texto, o autor opta por
A) ser categórico na constatação da ineficiência das medidas de combate ao trabalho escravo no Brasil.
B) ratificar, sem concessões, a ineficácia das medidas de combate ao trabalho escravo adotadas no
Brasil.
C) desqualificar, sem ressalvas, a eficácia das medidas de combate ao trabalho escravo adotadas no
Brasil.
D) fazer ponderações pontuais em relação à eficácia das medidas de combate ao trabalho escravo no
Brasil.

03. Considere o trecho:
O nosso país carrega na sua história a mancha indelével de um longo passado de escravidão
legalizada [...]

O uso da palavra em destaque expressa que o passado de escravidão, no Brasil, é algo
A) imperceptível aos olhos da maioria.
B) impossível de ser apagado da nossa memória.
C) impossível de ser compreendido.
D) inexplicável para as gerações mais jovens.

04. Considere os trechos:
(1) Mesmo sendo signatário das Convenções 29 e 105 da OIT, somente em 1995 o país
acordou para o problema [...]
(2) Ainda que retratem apenas uma amostragem do cenário de desumanidade que ainda
persiste nos campos e cidades do país, são números que impressionam e reforçam a
necessidade de se prosseguir com as ações de combate.

Sobre os elementos linguísticos em destaque, é correto afirmar que
A) ambos estabelecem relação sintático-semântica de condição entre orações e, nesse caso, podem ser
substituídos, sem prejuízo de sentido e com pequenas alterações, por caso.
B) em (1) esse elemento estabelece relação sintático-semântica de concessão entre parágrafos e, nesse
caso, pode ser substituído, sem prejuízo de sentido e com pequenas alterações, por embora.
C) em (2) esse elemento estabelece relação sintático-semântica de condição entre períodos e, nesse
caso, pode ser substituído, sem prejuízo de sentido e com pequenas alterações, por desde que.
D) ambos estabelecem relação sintático-semântica de concessão entre orações e, nesse caso, podem
ser substituídos, sem prejuízo de sentido e com pequenas alterações, por apesar de.
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05. Considere o trecho:
[...] forçado por pressões sociais e por denúncia formulada perante a Corte
Interamericana de Direitos Humanos [...]
Sobre as palavras em destaque, nesse contexto de uso, é correto classificar que:
A) a primeira é preposição, e a segunda, artigo.
B) a primeira é conjunção, e a segunda, artigo.
C) ambas são preposições.
D) ambas são conjunções.
06. Considere o período:
No período de 1995 a 2018, mais de 2.000 operações de fiscalização foram
realizadas, e cerca 53 mil trabalhadores foram resgatados da condição de
escravo.
Sobre as vírgulas presentes nesse trecho, verifica-se que
A) a primeira marca um bloco de informação deslocado, com valor adjetivo, e a segunda separa orações
com o mesmo sujeito.
B) a primeira marca um bloco de informação com valor de aposto, e a segunda separa orações com o
mesmo sujeito.
C) a primeira marca um bloco de informação deslocado, com valor adverbial, e a segunda separa
orações com sujeitos distintos.
D) a primeira marca um bloco de informação com valor predicativo, e a segunda separa orações com
sujeitos distintos.
07. Sobre o segundo e o terceiro parágrafos, é correto afirmar:
A) O segundo não apresenta ideia central explícita.
B) O terceiro faz contraposição à ideia central do segundo.
C) O terceiro tão somente desenvolve a ideia central explícita no segundo.
D) O segundo tão somente exemplifica o que vai ser afirmado no terceiro.
08. No texto, identifica-se a recorrência a
A) outros discursos, com o objetivo de reforçar o discurso do autor.
B) citações diretas, demarcadas pelo uso restrito das aspas.
C) outros discursos, com o objetivo de refutar o discurso citado.
D) citações indiretas, demarcadas pelo uso restrito das aspas.
09. O texto apresenta caraterísticas que o aproximam do gênero
A) notícia.
B) artigo de opinião.
C) reportagem.
D) relato.
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10. Considere o fragmento:
Na seara legislativa, o grande marco histórico na luta pela erradicação dessa chaga social foi a
alteração trazida pela Lei 10.803/2003 ao artigo 149 do Código Penal, que atualizou o conceito
de escravidão contemporânea, [...]

O trecho em destaque é uma oração
A) subordinada com valor de substantivo.
B) coordenada com valor explicativo.
C) coordenada com valor restritivo.
D) subordinada com valor de adjetivo.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÓGICA
11. Um círculo de papel cartão com uma face branca e outra preta, foi cortado em três partes distintas. Duas
dessas partes estão apresentadas a seguir:

A terceira parte que, junto com as duas anteriores, forma perfeitamente o círculo, é:

B)

A)

C)

D)

12. Considere o conjunto de doze objetos apresentados a seguir

Selecionando-se aleatoriamente, três objetos desse conjunto, a probabilidade de eles serem colineares
(pertencerem a uma mesma reta) é de

A)
B)
C)
D)

6
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1
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1
11
1
8

Prefeitura Municipal de Lajes – CPLP 10 – Médico - Superior

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN
EDITAL Nº. 001/2019

13. Dada a sentença “Se visito Lajes, então sou feliz”, sua negação é
A) Não visito Lajes e sou feliz.
B) Visito Lajes e não sou feliz.
C) Se não visito Lajes, então não sou feliz.
D) Se não sou feliz, então não visito Lajes.

14. Considerando as 26 letras de nosso alfabeto, na sequência de letras
D

J

E

L

H

P

M

V

?

o ponto de interrogação representa a letra
A) T.
B) R.
C) S.
D) U.

15. André é engenheiro, então Luciano não é comerciante. Ou Luciano é comerciante, ou Erick é veterinário.
Se José não é advogado, então André é engenheiro. Ora, nem Erick é veterinário nem Cintia é médica.
Logo:
A) José não é advogado e Luciano é comerciante.
B) Erick é veterinário ou André é engenheiro.
C) Se Luciano é comerciante, André é engenheiro.
D) José é advogado e Luciano é comerciante.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – MÉDICO – SUPERIOR
16. Paciente, 45 anos, homem, morador do oeste potiguar, portador de sinusite crônica, situs inversos e
bronquiectasias císticas. Esse sintomas sugerem o diagnóstico da síndrome de:
A) Boerhaave
B) Horner
C) Loffler
D) Kartagener

17. A ocorrência da Síndrome de Lise tumoral é uma eventualidade possível durante a abordagem das
condições neoplásicas. A entidade que comporta maior risco dessa complicação durante tratamento é
A) mieloma múltiplo
B) leucemia linfocítica aguda de célula B
C) leucemia mieloide crônica
D) tumores sólidos não hematogênicos

18. A maioria dos tumores do intestino delgado não é canceroso. E são assintomáticos. O tumor benigno
mais comum encontrado nessa região é:
A) adenoma
B) leiomioma
C) lipoma
D) fibroma

19. Paciente, 65 anos, homem, dislipidêmico, hipertenso, diabético e portador de neuropatia diabética, passa
a apresentar quadro de anedonia, humor deprimido em grande parte do dia e sentimentos inexplicados
de culpa. Visando o tratamento em monoterapia, o melhor medicamento para esse paciente é:
A) trazadona
B) duloxetina
C) mitarzapina
D) escitalopram
20. Os bloqueadores de canais de cálcio são fármacos muito utilizados para o tratamento de doenças
cardiológicas. Dentre eles, um é caracterizado por ser uma fenilalquilamina. O fármaco que contempla
essa substância é
A) nifedipina
B) diltiazem
C) isradipina
D) verapamil
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21. A complicação cardíaca mais classicamente atribuída ao vírus Chikungunya é a
A) miocardite aguda.
B) pericardite constrictiva.
C) endocardite infecciosa.
D) oclusão coronária esquerda.

22. Paciente, 38 anos, mulher, evoluindo nos últimos 4 dias com febre, poliartralgia e oligúria. Tem
antecedente de hérnia de disco lombar e utilizou anti-inflamatório não hormonal nas últimas duas
semanas para controlar a dor. Ao exame físico, apresenta eritemapapular em face; PA: 130x90mmHG;
pulso: 80bpm; FR: 18irpm; edema de membros inferiores 2 + /4; TAX: 37,7 C. O diagnóstico mais provável
diante do quadro apresentado é:
A) Nefrite intersticial aguda
B) Lupus eritematoso sistêmico
C) Necrose tubular aguda
D) Pielonefrite aguda

23. Paciente, 43 anos, etilista de longa data e já portador de miocardiopatia alcoólica, está sem ingerir álcool
há 15 dias e é encaminhado por seus familiares ao pronto-socorro com rebaixamento do nível de
consciência e sinais sugestivos de abstinência alcoólica. É obrigatório, para reduzir o desenvolvimento
da Síndrome de Wernicke-korsakoff, a prescrição da seguinte medicação
A) glicose 50%.
B) ondasetrona.
C) tiamina.
D) complexo protrombínico.

24. Paciente, 51 anos, mulher, foi ao pronto-socorro com quadro de cefaleia. Ao exame físico a FC=70bpm;
PA:182x110mmhg. Realizado exame do fundo de olho A1H0 e pupilas sem alterações. Se apresenta
lúcida e orientada no tempo e espaço. Eletrocardiograma com sobecarga ventricular esquerda. Diante
desse quadro é correto afirmar que
A) o tratamento ideal deve ser diurético venoso e ansiolítico.
B) a paciente se encontra em emergência hipertensiva, já que apresenta lesão de órgão alvo.
C) a paciente deve ser orientada a tratar a hipertensão em nível ambulatorial
D) a paciente deve ser internada em Unidade de Terapia Intensiva e administrado vasodilatador venoso.
25. O melanoma cutâneo é o tumor de pele mais agressivo, sendo originado nos melanócitos. O indicador
prognóstico mais relevante é:
A) o local do tumor
B) o tamanho do tumor
C) o denvolvimento de linfonodos.
D) o índice de profundidade de Breslow
Prefeitura Municipal de Lajes – CPLP 10 – Médico - Superior
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26. Paciente, 65 anos, mulher, diagnosticada com vesícula hidrópica. Essa afecção se apresenta nos
indivíduos com:
A) colecistite aguda
B) coledocolitíase
C) colecistite crônica
D) tumor de cabeça de pâncreas
27. 12. O Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) é uma das dimensões do Pacto pela Saúde
divulgado pela Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006 que apresenta como prioridade:
A) trabalhar por um orçamento adequado para a gestão do SUS.
B) reforçar o SUS como política de Estado.
C) elaborar e divulgar a carta dos deveres dos usuários do SUS.
D) estabelecer as responsabilidades de cada ente federado, diminuindo competências concorrentes.
28. A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca promover a qualidade de vida da população brasileira e
intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como falta de atividade física, má alimentação e o uso
de tabaco. Com atenção integral, equânime e contínua, a ESF se fortalece como uma porta de entrada
do Sistema Único de Saúde (SUS). É uma atribuição das equipes de saúde da família:
A) Atender somente a demanda programada.
B) Realizar atendimentos de urgência e emergência.
C) Identificar a realidade epidemiológica e sócio demográfica das famílias adscritas.
D) Utilizar o sistema de referência e contra referência apenas para usuários que não tem plano de saúde.

29. O valor mínimo que os Municípios deverão aplicar anualmente em ações e serviços públicos de saúde de
acordo com o disposto na Lei Complementar n°141/2012 que regulamenta o § 3° do art. 198 da
Constituição Federal é de:
A) 20% do Produto Interno Bruto (PIB) com cálculo ajustado.
B) 50% das receitas totais previstas na Lei Orçamentária.
C) 5% do Produto Interno Bruto (PIB).
D) 15% da arrecadação dos impostos e recursos previstos na lei.
30. O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos
de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do país e das prioridades definidas
pelos governos federal, estaduais e municipais. Significa uma ação prioritária no campo da saúde que
deverá ser executada com foco em resultados e com a explicitação inequívoca dos compromissos
orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados. É importante fortalecer a capacidade de
resposta do sistema de saúde as doenças emergentes e endêmicas. As doenças que são enfatizadas
pela portaria n.º 399/2006 são:
A) Dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
B) Dengue, hanseníase, tuberculose, malária e Zyca vírus.
C) Dengue, hanseníase, tuberculose, malária e Chikungunya.
D) Dengue, hanseníase, tuberculose, Zyca vírus e Chikungunya.
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