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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

TEXTO

Tendo como base o texto acima, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

As concepções do islamismo e do cristianismo
haviam se modificado. Seus modos de pensar
eram semelhantes em 1900. Nessa época, as
nações cristãs zelavam pela instituição da
família, eram mais atentas ao uso excessivo do
álcool e consideravam o domingo um dia
sagrado. Sua atitude em relação às mulheres
era mais parecida com a atitude dos islâmicos
do que é hoje. Os crimes mais graves eram
vistos com mais severidade e frequentemente
punidos com a morte. O domingo em Iowa
tinha muito em comum com a sexta-feira no
Cairo. Nos cem anos que se seguiram, as
nações cristãs se tornaram mais seculares. O
modo de vida norte-americano fazia
propaganda do álcool e das drogas, além de
tolerar aventuras sexuais e rebeldia dos jovens.
Os muçulmanos mais devotos rejeitavam o
espírito mercantilista, o consumismo e a moral
frouxa que o Ocidente ostentava através da
televisão, dos filmes de Hollywood e do estilo
de vida das estrelas pop internacionais. O Islã
deplorava as rápidas mudanças do Ocidente, e
o Ocidente deplorava a lentidão das mudanças
no Islã. O Ocidente lamentava a falta de
liberdades pessoais do Islã, e o Islã lamentava
o que o Ocidente havia feito com a própria
liberdade. Nas décadas seguintes, o Islã
vicejou. Hábil em conservar seus fiéis,
empenhava-se em atrair mais partidários. As
crianças muçulmanas abraçavam a religião dos
pais – e as famílias costumavam ser
numerosas. Em 1893, os muçulmanos
representavam cerca de 12% da população
global; exatamente um século mais tarde, esse
índice havia chegado aos 18%. Era a segunda
religião em número de fiéis, maior que o
número de hinduístas e budistas somados. Os
cristãos ainda eram mais numerosos, com um
terço da população do planeta, mas sua
liderança estava – e está - sob ameaça.
Atualmente, estima-se que 1,6 bilhão de
pessoas professem a religião islâmica.
(BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do
século XX. São Paulo: Fundamento, 2011, p.
165).

I – O judaísmo conta atualmente com cerca de
1,6 bilhão de pessoas.
II – Antigamente, o tratamento dispensado às
mulheres era semelhante entre cristãos e
hinduístas.
III – As nações cristãs repudiam o secularismo.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
QUESTÃO 02
De acordo com o texto acima, analise os itens
a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Os muçulmanos rejeitavam as mudanças
ocorridas no Ocidente.
II – O Ocidente era favorável ao estilo de vida
do Islã.
III – No final do século XIX, o Islã já era a
segunda maior religião.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
QUESTÃO 03
A palavra “seculares”, utilizada pelo autor na
linha 14 do texto, tem como sinônimo:
(A) laicos.
(B) exigentes.
(C) radicais.
(D) extremistas.
(E) terroristas.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

Na linha 4 do texto, o autor conjuga o verbo
“zelar” em qual modo?

A idade de João é 30 anos e a idade de Maria é
45 anos. Qual é a razão entre a idade de João e
Maria?

(A) pretérito perfeito.
(B) pretérito imperfeito.
(C) pretérito mais-que-perfeito.
(D) pretérito do futuro.
(E) pretérito do presente.

(A) 1/2.
(B) 1/3.
(C) 1/4.
(D) 2/3.
(E) 3/4.

QUESTÃO 05
São considerados antônimos da palavra
“hábil”, EXCETO:
(A) incapaz.
(B) competente.
(C) inepto.
(D) inabilitado.
(E) acanhotado.

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o resultado para a seguinte
operação com números reais:
1.067 + 34 x 19 – 105
(A) 1.608.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO

(B) 1.618.

QUESTÃO 06

(D) 1.645.

Uma agência cobra R$ 36.000,00 (trinta e seis
mil reais) para realizar a festa de casamento
aos sábados, mas concede um desconto de
11%, se o evento for realizado durante a
semana. Se o casal de noivos optar por essa
segunda alternativa, pagará a quantia de:

(E) 1.646.

(A) R$ 31.040,00.
(B) R$ 31.680,00.
(C) R$ 31.870,00.
(D) R$ 32.000,00.
(E) R$ 32.040,00.
QUESTÃO 07

(C) 1.621.

QUESTÃO 10
José comprou uma camisa pelo valor de
R$ 67,20, já embutido o desconto de 16%. No
dia seguinte, seu irmão foi à mesma loja, mas
referido desconto havia sido retirado do
produto. Dessa forma, pode-se afirmar que o
irmão de José pagou pela mesma camisa a
quantia de:
(A) R$ 72,00.
(B) R$ 75,00.

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o resultado para a seguinte
operação com números reais:

(C) R$ 78,50.

914 + 346 + 17 x 15 – 33

(E) R$ 82,75.

(D) R$ 80,00.

(A) 1.482.
(B) 1.567.
(C) 1.590.
(D) 1.677.
(E) 1.708.
Médico
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ATUALIDADES

QUESTÃO 14

QUESTÃO 11

Qual é o nome da mineradora envolvida no
rompimento da barragem em Brumadinho,
ocorrido em janeiro de 2019?

No dia 15 de janeiro de 2019, o Presidente Jair
Bolsonaro assinou um decreto que tem por
finalidade:

(A) Samarco.

(A) flexibilizar a posse de armas.

(B) Petrus.

(B) proibir o consumo de drogas.

(C) Exit.

(C) proibir as relações homoafetivas.

(D) Vale do Rio Doce.

(D) estimular a adoção internacional.

(E) Sanero.

(E) proibir a reeleição no país.
QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

No dia 14 de fevereiro de 2019 teve início a
terceira rodada de negociações entre China e
Estados Unidos. Tal encontro tem a finalidade
de discutir temas relacionados a(o):
(B) questão nuclear.

No dia 11 de fevereiro de 2019, Ricardo
Boechat, importante jornalista brasileiro,
morreu vítima de um acidente envolvendo um
helicóptero. Após trabalhar em diversos meios
de comunicação, Ricardo Boechat estava
trabalhando, antes do acidente, na seguinte
emissora de televisão.

(C) meio ambiente.

(A) Rede Globo de Televisão.

(D) tráfico de drogas.

(B) Sistema Brasileiro de Televisão.

(E) prostituição infantil.

(C) Rede Record.

(A) guerra comercial.

(D) Rede Bandeirantes.
QUESTÃO 13
No dia 13 de fevereiro de 2019, o Brasil perdeu
uma de suas mais proeminentes artistas, Bibi
Ferreira, que se consagrou como cantora,
apresentadora de televisão, atriz, compositora
e diretora. Assinale a alternativa que aponta
corretamente o nome dessa importante artista
nacional:
(A) Bianca Inácio Ferreira.
(B) Abigail Izquierdo Ferreira.
(C) Beatriz Oliveira Ferreira.
(D) Abigail Lucena Ferreira.
(E) Bianca Gomes Ferreira.

(E) Rede TV.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
No programa MS Word 2010, como é chamada
a função que serve para inserir trechos de
conteúdo reutilizável, incluindo campos,
propriedades de documento como título e autor
ou quaisquer fragmentos de texto préformatado criados pelo usuário?
(A) Inserir texto.
(B) Partes Rápidas.
(C) Suplementos.
(D) Estilo.
(E) Caixa de Texto.
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QUESTÃO 17
Em uma planilha do MS Excel 2010 em
português, uma função para selecionar um
valor entre 254 valores que se baseie em um
número de índice é a função:
(A) Manter.
(B) Optar.
(C) Colar.
(D) Ajustar.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 20
Analise a seguinte situação hipotética:
Um usuário deseja enviar por e-mail imagens
que totalizam 40 MBytes de tamanho. Tendo
em vista que a quantidade de dados é um fator
de limitação na troca de mensagens por e-mail
e que as imagens devem ser enviadas
conservando-se a qualidade original, o usuário
deverá:
(A) editar as imagens utilizando, por exemplo,
o Camtasia.

(E) Escolher.
QUESTÃO 18

(B) converter cada uma das imagens para o
formato PDF e enviá-las como anexo.

Durante uma apresentação com 10 slides no
Microsoft PowerPoint 2010, em sua
configuração original, e com o slide 9 sendo
exibido,
o
apresentador
pressionou
involuntariamente a tecla ESC, que gerou o
seguinte resultado:

(C) armazenar as imagens em um repositório
na nuvem e enviar no corpo do e-mail o
hyperlink de acesso às imagens.

(A) Foi exibida uma tela em branco.

(E) juntar as imagens em um arquivo único e
enviar este arquivo, como anexo, para reduzir
em 15% o tamanho das imagens.

(B) A apresentação pulou para o último slide.

(D) enviar as imagens como anexo para reduzir
o tamanho das imagens.

(C) A apresentação retornou ao slide 8.
(D) A apresentação foi finalizada.
(E) A apresentação retornou ao slide 1.

QUESTÃO 19
No que se refere ao painel de controle do MS
Windows 7, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I - Alterar configurações de idiomas.
II – Alterar as configurações do Windows.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Paciente de 20 anos com história de dois dias
de febre, mal-estar, espirros, secreção nasal
clara. Ao exame físico está afebril; FC: 90
bpm; amígdalas hiperemiadas; ausculta
pulmonar normal. A conduta mais apropriada
para esse caso hipotético é a seguinte:
(A) prescrever oseltamivir e sintomáticos.
(B) prescrever sintomáticos.

III – Adicionar e remover programas.

(C) solicitar raios-X de tórax para avaliar
conduta.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(D) prescrever homeprazol.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(E) prescrever rever acetovir.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 22
São
alterações
hiperparatireoidismo:

compatíveis
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QUESTÃO 25
com

(A) PTH reduzido, cálcio sérico normal,
fósforo sérico normal ou elevado.
(B) PTH elevado ou não suprimido,
hipercalcemia, fósforo sérico reduzido.
(C) PTH não suprimido, fósforo sérico
elevado, cálcio sérico normal.

Homem, 75 anos, hipertenso e diabético, relata
que não está conseguindo urinar há 2 (dois)
dias. Relata, ainda, que já sentia alguma
dificuldade para urinar há algumas semanas.
Ao exame físico palpa-se massa em
hipogástrio compatível com “bexigoma”.
Creatina: 4,0 mg/dL e ureia: 100 mg/dL.
Assinale a alternativa que aponta a principal
etiologia da insuficiência renal desse paciente:

(D) PTH elevado, hipocalcemia, fósforo sérico
reduzido ou normal.

(A) doença prostática.

(E) PTH elevado ou não suprimido,
hipercalcemia, fósforo sérico elevado.

(C) nefropatia diabética.

QUESTÃO 23
Moradores de casa de repouso têm maior risco
de apresentarem pneumonia causado por:
(A) estafilococo e pseudômonas.

(B) infecção do trato urinário complicada.
(D) nefropatia
associada.

diabética

e

hipertensiva

(E) câncer de bexiga.

QUESTÃO 26

(B) bacilo gram-negativo e anaeróbio.

Qual é o tratamento farmacológico da
síndrome hepatorrenal mais bem indicado?

(C) micoplasma e clamídia.

(A) albumina isoladamente.

(D) pneumococo e Moraxella catarrhalis.

(B) terlipressina associada a albumina.

(E) bacilo gram-positivo e Haemophilus
influenza.

(C) alocevir isoladamente.
(D) octreotídeo isoladamente.
(E) norepinefrina isoladamente.

QUESTÃO 24
Paciente de 17 anos de idade chega ao hospital
apresentando mal-estar, cefaleia, vômitos e
mancha pelo corpo. Ao exame físico, nota-se
taquicardia, rigidez de nuca e exantemas pelo
corpo. A principal hipótese é a seguinte:
(A) menigococcemia.
(B) meningite viral.
(C) hepatite.
(D) dengue hemorrágica.
(E) tuberculose.

QUESTÃO 27
A análise do líquido pleural na tuberculose
pleural de longa evolução demonstra,
caracteristicamente:
(A)
transudato,
linfomononucleares.

com

relação

(B)
exsudato,
com
polimorfonucleares.

predomínio

de

(C)
exsudato,
com
linfomononucleares.

predomínio

de

(D) transudato exógeno.
(E) transudato não compulsivo.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 31

Paciente de 43 anos de idade apresenta diarreia
há dois dias. Qual das seguintes condições
associadas indica a necessidade de uso de
antibióticos?

Mulher, 25 anos de idade, sem doenças
prévias, relata que há 5 (cinco) meses vem
apresentando aftas e úlceras genitais,
extremamente dolorosas, que duram cerca de 1
semana, com regressão espontânea. No último
mês vem apresentando lesões eritematosas,
elevadas, dolorosas, em membros inferiores.
Nega
alterações
oftalmológicas
ou
neurológicas. Queixa-se, hoje, de aftas orais. O
diagnóstico e a conduta adequada são:
(A) herpes tipo 1 e 2; aciclovir via oral e tratar
o parceiro.
(B) sífilis; colchicina.
(C) vasculite de tipo GY: benzatina.
(D) doença de Behçet; colchicina 0,5 mg
12/12h até o retorno.
(E) doença de Zagreb: aciclovir 6/6h até o
retorno.

(A) desidratação.
(B) febre, dor abdominal e sangue nas fezes.
(C) diarreia com duração de 3 dias ou mais.
(D) deve-se coletar coprocultura e aguardar
resultado para iniciar antibiótico.
(E) mais que5 episódios de diarreia, de grande
volume por dia.
QUESTÃO 29
Como se sabe, a base do tratamento da
encefalopatia hepática é a correção do fator
precipitante associada ao uso de:
(A) Lactulose.
(B) Metronidazol.
(C) Norfloxacino.
(D) Omeprazol.
(E) Lutavir.
QUESTÃO 30
Paciente de 19 anos de idade relata que, há 3
(três) dias), após retornar de um passeio em
acampamento, tem apresentado febre alta,
cefaleia, dores pelo corpo e dores nas
articulações. Imaginando a possibilidade de
dengue, assinale a alternativa que indica a
melhor conduta a seguir:
(A) A prova do laço deve ser realizada em
todos os casos suspeitos. Se surgirem petéquias
em qualquer quantidade, deve-se considerar a
prova positiva.
(B) Devem ser coletados exames laboratoriais,
incluindo hemograma completo e sorologia
para dengue. Se negativa, o diagnóstico de
dengue será descartado.
(C) Este caso já deve ser notificado à vigilância
epidemiológica como suspeita de dengue.
(D) A prova do laço positiva é patognomônicas
de dengue e indica a necessidade de
notificação
do
caso
à
vigilância
epidemiológica.
(E) Ao paciente deve ser ministrado aspirina.
Médico

QUESTÃO 32
Paciente apresenta quadro de insuficiência
cardíaca e seus exames laboratoriais mostram
neste momento hipocalemia. A causa mais
provável é decorrente de:
(A) uso de diurético de alça.
(B) perda de ferro.
(C) associação a quadro de desnutrição.
(D) associação a quadro de diabetes melito.
(E) associação a quadro disfuncional
pancreático.
QUESTÃO 33
Homem é levado ao hospital com crise
convulsiva que se iniciou há mais de 10
minutos. Nesse caso hipotético, a conduta
adequada é a seguinte:
(A) diazepam intravenoso; se falha: fenitoína
intravenosa.
(B) fenobarbital intravenoso; se falha:
fenitoína intravenosa.
(C) atuar apenas se a crise ultrapassar 20
minutos.
(D) fenitoína intravenosa; se falha:
fenobarbital intravenoso.
(E) lorazepam intravenoso; se falha:
fenobarbital intravenoso.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 37

No que se refere ao autocuidado do paciente
nas doenças crônicas, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa correta:

O médico de uma unidade de saúde recebe um
chamado para atender um senhor que
desmaiou e permanece caído no chão na sala
de espera. Assinale a alternativa que apresenta
a sequência correta de atendimento:

I – O apoio da comunidade é dispensável no
autocuidado, já que ele é exercido de maneira
individual.
II – O autocuidado apoiado significa uma
colaboração estreita entre a equipe de saúde e
o usuário.
III – No autocuidado em doenças crônicas, o
paciente atua como sujeito passivo de seu
tratamento.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

(A) verificar pulso; se ausente, iniciar
compressões torácicas.
(B) verificar respiração; se ausente, fornecer
duas ventilações. Depois, verificar pulso; se
ausente, iniciar compressões torácicas.
(C) verificar responsividade; se não responder,
chamar ajuda e desfibrilador e, após, verificar
pulso; se ausente, iniciar compressões
torácicas.
(D) verificar pulso; se não responder, internálo imediatamente.
(E) verificar compressões arteriais; se ausente,
encaminhá-lo para procedimento cirúrgico.

QUESTÃO 35
Homem de 34 anos de idade procura
atendimento médico para obter informações
sobre como detectar câncer de próstata, uma
vez que seu pai teve o diagnóstico
recentemente. A conduta a ser adota pelo
médico é a seguinte:
(A) PSA e ultrassonografia.
(B) PSA, toque retal e ultrassonografia.
(C) PSA.
(D) PSA e toque retal.
(E) Não há necessidade de pesquisa desse tipo
de câncer no momento.
QUESTÃO 36
Mulher de 32 anos de idade é encaminhada ao
oftalmologista por neurite óptica, sem outros
sintomas. A etiologia mais provável é a
seguinte:
(A) esclerose múltipla.
(B) tuberculose.
(C) sífilis.
(D) meningite.

QUESTÃO 38
No que se refere às crises hipertensivas, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – No acidente vascular encefálico de etiologia
isquêmica, deve-se tratar níveis pressóricos
superiores a 180 mmHg de pressão sistólica
tendo como alvo uma pressão em torno de 130
mmHg.
II – A presença de borramento das margens da
papila óptica com ou sem sinais de hemorragia
retiniana, quando associada a níveis
pressóricos elevados, define a presença de uma
emergência hipertensiva.
III – Não se deve utilizar clonidina em
pacientes com pressão arterial sistólica
superior a 220 mmHg.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(E) gonorreia.
Médico
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

No que se refere ao “delirium” no idoso,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

Paciente de 36 anos, etilista, é diagnosticado
com tuberculose pulmonar. Nesse caso, quais
são as orientações em relação aos familiares
que vivem junto com o paciente?

I – O uso de omeprazol deve ser reservado para
casos selecionados, já que pode piorar o
quadro confusional.
II – A prevalência de delirium em ambiente de
terapia intensiva é baixa.
III – Quando associado à pneumonia, o uso de
quinolonas parece levar a uma resolução mais
precoce do quadro.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(A) Todos devem permanecer em quarentena.
(B) Os sintomáticos devem realizar radiografia
de tórax e exame baciloscópico do escarro.
(C) Os assintomáticos não precisam procurar
atendimento médico.
(D) A todos deve ser prescritos penicilina.
(E) Apenas os sintomáticos devem receber
atendimento médico e realizar teste
tuberculínico.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
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