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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR – MG.   

EDITAL Nº 01/2020 – CONCURSO PÚBLICO / EDITAL Nº 02-2020 - PROCESSO SELETIVO. 

PROVA OBJETIVA.                                                                                                                   

CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA - CARDIOLOGISTA.   

  
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não será permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual, ou fotofobia, 
desde que informe no ato da inscrição), ou portar aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer tipo de 
relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta. 
 
2. Poderá ser eliminado, deste Concurso Público / Processo Seletivo o candidato cujo(s) aparelho(s) eletrônico(s), 
mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som durante a realização da prova. O tempo em que permanecer no local, 
onde estará ocorrendo o Concurso Público / Processo Seletivo, o candidato deverá manter o celular desligado, 
sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser eliminado deste 
Concurso Público / Processo Seletivo.  
 
3. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de 
identificação e lanche. Outros pertences, como água, ou qualquer outro tipo de líquido, antes do início das provas, 
o candidato deverá acomodá-los embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade. 
 
4. Confira se a sua prova tem 40 questões, cada qual com 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu 
está correto. 
 
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e ASSINE 
o mesmo. 
 
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica 
(tinta azul, ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, ou marcadas 
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira o caderno de provas 
com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de 
iniciada a prova. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. A 
Prova Objetiva terá duração máxima de 3h (três horas), incluso o tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta. 
 
10. O candidato poderá se retirar do local da prova somente 1h (uma hora) após seu início, levando seu caderno 
de prova. 
 
11. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos, após o fechamento do envelope, contendo os cartões-respostas dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais 
permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA. 

Olhos nos olhos. (Chico Buarque). 
 
Quando você me deixou, meu bem 
Me disse pra ser feliz e passar bem 
Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci 
Mas depois, como era de costume, obedeci 
 
Quando você me quiser rever 
Já vai me encontrar refeita, pode crer 
Olhos nos olhos, quero ver o que você faz 
Ao sentir que sem você eu passo bem demais 
 
E que venho até remoçando 
Me pego cantando 
Sem mais nem porquê 
E tantas águas rolaram 
Quantos homens me amaram 
 
Bem mais e melhor que você. 
Quando talvez precisar de mim 
Cê sabe que a casa é sempre sua, venha sim 
Olhos nos olhos, quero ver o que você diz 
Quero ver como suporta me ver tão feliz. 
 
01. De acordo com o poema, assinale a alternativa incorreta. 
a) O poeta põe as palavras na boca de uma mulher, o eu lírico é feminino. É uma característica trovadoresca da 
Cantiga de Amigo. 
b) Quem fala é uma mulher, ela comenta o abandono do seu amado. 
c) Nos versos: “Já vai me encontrar refeita...” e “Quantos homens me amaram”, eles comprovam que o eu lírico é 
feminino. 
d) O título da música, “Olhos nos olhos”, vai de encontro com a premissa de que conversando com alguém, fitando 
em seus olhos, é mais fácil mentir. 
 
02. Quanto à versificação, assinale (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a alternativa correta. 
( ) Ritmo é a cadência  de sons produzida pela sucessão de sons fortes (sílabas tônicas) e sons fracos 
(sílabas átonas). 
( ) Estrofe é cada conjunto de versos. 
( ) Rimas ricas: ocorrem geralmente com palavras de mesma classe gramatical. 
( ) Rimas graves, ou femininas: rimam-se as palavras oxítonas, ou monossílabos tônicos. 
( ) Rimas esdrúxulas: rimam-se as palavras proparoxítonas. 
a) V – V – F – F – V. 
b) V – V – V – V – F. 
c) V – V – V – F – V. 
d) V – V – F – V – V. 
 
03. Quanto ao processo de formação das palavras, assinale (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a 
alternativa correta. 
( ) Derivação é o processo pelo qual palavras novas são criadas a partir de outras já existentes na língua. 
As palavras novas são denominadas derivadas e as que lhes dão origem, primitivas. 
( ) Derivação prefixal ou por prefixação: ocorre com acréscimo de prefixo à palavra primitiva. 
( ) Derivação sufixal ou por sufixação: ocorre com acréscimo de sufixo à palavra primitiva. 
( ) Derivação prefixal e sufixal: ocorre com acréscimo de prefixo e sufixo. 
( ) Derivação parassintética: ocorre com redução da palavra primitiva, pela retirada de sua parte final. 
a) V – F – F – V – V. 
b) V – V – V – F – F. 
c) V – V – V – V – F. 
d) F – V – V – V – V. 
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04.  
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/712342866047767326/ 
 
Em “Passei pra deixar um carinho” temos: 
a) Sujeito indeterminado. 
b) Sujeito oculto, ou elíptico. 
c) Sujeito composto. 
d) Sujeito simples. 
 
05. Sobre encontros vocálicos, dígrafo, número de sílabas e tonicidade, marque (C) correto ou (I) incorreto 
e assinale a alternativa verdadeira. 
( ) Hiato: é o encontro de dois fonemas vocálicos na mesma sílaba. 
( ) Ditongo: é o encontro de dois fonemas vocálicos, cada um em uma sílaba. 
( ) Tritongo: é o encontro de três fonemas vocálicos na mesma sílaba. 
( ) Dígrafo: conjunto de duas letras que representa um único fonema. 
( ) Classificação das palavras, quanto ao número de sílabas: monossílaba (seis), dissílaba (andei), 
trissílaba (esperto), polissílaba (esperteza). 
( ) Classificação da palavra, quanto à silaba tônica: oxítona (urubu), paroxítona (cafezinho), proparoxítona 
(catastrófico). 
a) C – C – C – C – C – I. 
b) C – C – I – C – C – C. 
c) I – I – C – I – C – C. 
d) I – I – C – C – C – C. 
 
06. Sobre a palavra, seus sons e grafia, assinale a alternativa incorreta. 
a) Fonologia: estudo da palavra quanto ao aspecto sonoro. 
b) Vogais: sons que chegam ao exterior sem sofrer interrupção dos dentes, da língua, ou dos lábios. A vogal é 
sempre a base da sílaba; não existe sílaba sem vogal. 
c) Fonema: maior unidade que participa da constituição gráfica da palavra. O fonema caracteriza-se pelo seu valor 
opositivo, isto é, de contraste; a troca de um fonema por outro, nunca muda o significado da palavra. Na escrita, os 
fonemas são representados pelas letras. 
d) Semivogais: fonemas /i/ e /u/ quando, juntos a uma vogal, com ela formam sílaba. 
 
07. Em se tratando de figuras de linguagem, marque (C) correto ou (I) incorreto e assinale a alternativa 
verdadeira. 
( ) “Estava mais angustiado / Que um goleiro na hora do gol / Quando você entrou em mim / Como um sol 
no quintal.” (Comparação). 
( ) No verão, esta praia será novamente um formigueiro.(Metáfora). 
( ) “A velha maria-fumaça fungava e gemia, puxando os dois vagõezinhos com alguns turistas”. 
(Personificação, ou prosopopeia). 
( ) “Aqui viajam doze pneus cheios e um coração vazio.” (Antítese). 
( ) Expliquei um milhão de vezes e ela nada entendeu! (Hipérbole). 
( ) Como dizia o pai de um filho burro: “Às vezes tenho que concordar em que meu filho não atingiu o 
índice normal de aproveitamento para meninos de sua idade”. (Disfemismo). 
a)  C – C – C – C – C – I. 
b) C – I – I – C – C – C. 
c) C – C – C – I – C – I. 
d) I – C – C – C – I – C. 

https://br.pinterest.com/pin/712342866047767326/
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08. Sobre a língua e suas variedades, marque (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa correta. 
( ) Linguagem: qualquer código (sistema de sinais convencionais) por meio do qual os seres humanos 
podem realizar atos de comunicação. Pode ser verbal (palavras faladas, escritas) ou não verbal (sinais de 
trânsito, desenho, foto, filme, música). 
( ) Língua, ou idioma: forma particular de linguagem utilizada por um determinado povo para se comunicar 
por meio da palavra falada, ou escrita. Exemplo: Língua Portuguesa, Língua Inglesa. 
( ) Uma língua oferece a seus usuários diferentes formas de realização, isto é, diferentes “jeitos de falar e 
escrever”, e segundo a linguística, não existe uma forma melhor (mais certa), ou pior (mais errada) de 
empregar uma língua. 
( ) A variedade padrão (ou língua culta formal) é apenas uma entre as muitas formas de usar a língua. A 
escolha da norma-padrão como “modelo a ser seguido” é arbitrária e convencional; baseia-se em critérios 
ideológicos (sociais, culturais, políticos e econômicos). 
( ) Não existe uma “língua única”, que coincida com a variedade padrão. A língua é, na verdade, um 
conjunto de diferentes variedades linguísticas, associadas às diferentes realidades sociais, econômicas, 
culturais, regionais, etc, dos falantes que utilizam essas variedades.  
a) V – V – V – V – F. 
b) V – V – V – F – F. 
c) V – V – F – V – F. 
d) V – V – V – V – V. 
 
09. Em se tratando de período literário, leia as características e assinale a alternativa correta. 
Oposição ao racionalismo, materialismo e cientificismo; misticismo, religiosidade e sublimação; mistério, 
fantasia e sensualismo; subjetivismo e individualismo; linguagem fluida e musical; aproximação da poesia 
e da música; uso das figuras de linguagem (sinestesias); universo onírico e transcendental; valorização da 
espiritualidade humana; exploração do consciente e inconsciente; combinações sonoras e sensoriais. 
a) Simbolismo. 
b) Arcadismo. 
c) Parnasianismo. 
d) Modernismo. 
 
10. Quanto às relações de significado entre as palavras, coloque (C) correto ou (I) incorreto e assinale a 
alternativa devida. 
( ) Sinonímia: palavra de som e grafia diferentes, mas de significados semelhantes.  
( ) Antonímia: palavra de significados opostos.  
( ) Homonímia: palavra de som  e/ou grafia iguais, mas de significados diferentes. 
( ) Polissemia: palavra de som e grafia bem parecidos e de significados diferentes.  
( ) Paronímia: é uma mesma palavra que passa a ter significados diferentes de acordo com a evolução da 
língua. 
a) C – C – I – I – I. 
b) C – C – C – I – I. 
c) C – C – I – C – C. 
d) C – C – I – I – C. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO. 

11. Em uma viagem turística, 35 turistas viajaram para o Estado de Minas Gerais. Chegando ao Estado, 16 
visitaram Chiador; 16 visitaram Penha Longa e 11 visitaram Sapucaia. Desses turistas, 5 visitaram Chiador 
e Sapucaia e, desses 5, 3 visitaram também Penha Longa. O número de turistas que visitaram Penha Longa, 
ou Chiador foi: 
a) 27. 
b) 24. 
c) 11. 
d) 29. 
 
12. A palavra PURURUCA tem quantos anagramas? 
a) 6.720. 
b) 20.160. 
c) 3.360. 
d) 40.320. 
 
13. Em uma maratona de corrida no Município de Chiador, duas pessoas percorrerão, conjuntamente, um 
percurso, cada uma começando a partir de uma das extremidades. Se uma delas percorrer 3/8 do percurso 
e a outra os 25 quilômetros restantes, determine o comprimento do percurso.   
a) 40 km. 



5 
 

b) 9 km. 
c) 65 km. 
d) 34 km. 
 
14. No setor administrativo da Prefeitura Municipal de Chiador, 20 servidores se candidataram para as vagas 
de chefia e vice-chefia. Eles serão eleitos pelo voto de todos os servidores da Prefeitura. Determine de 
quantas maneiras distintas os chefes poderão ser escolhidos. 
a) 210. 
b) 380. 
c) 150. 
d) 400. 
 
15. Para a construção da fundação de 6 metros da Igreja Matriz de Santo Antônio foram utilizados 1.080 
tijolos. Caso a fundação fosse de 15 metros, mantendo as condições anteriores, quantos tijolos seriam 
necessários?  
a) 2.700. 
b) 432. 
c) 9.720. 
d) 1.101. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS. 

16. Veja se é (V) verdadeiro ou (F) falso o que se afirma nos itens, depois marque a alternativa que traz a 
sequência correta. 
(   ) Compete ao município suplementar a legislação federal e a estadual no que couber e aquilo que disser 
respeito ao seu peculiar interesse, visando adaptá-lo à realidade e às necessidades locais. 
(    ) O direito de greve será exercido nos termos e no limite definido em Lei Complementar Estadual. 
(  ) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. A proibição de acumular não abrange 
autarquias, empresas públicas, sociedades de economistas e fundações mantidas pelo poder público. 
(   ) O tempo de serviços públicos federal, estadual, ou municipal, será computado integralmente para os 
efeitos de aposentadoria e disponibilidade. 
a) V – V – V – V.  
b) V – V – F – F. 
c) F – V – V – V. 
d) V – V – F – V. 
 
17. Avalie as assertivas e marque a alternativa correta. 
I- Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre a delimitação do perímetro urbano. 
II- Perderá o mandato, o vereador que fixar residência fora do município. 
III- O vereador poderá licenciar-se para desempenhar missões temporárias, de caráter cultural, ou de 
interesse do município. 
IV- O mandato da mesa será de dois anos, permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição, 
imediatamente, subsequente. 
Sobre as assertivas, podemos afirmar que são verdadeiras: 
a) Apenas II e IV. 
b) Apenas I, II e III.  
c) Apenas I, II e IV.  
d) Todas elas. 
 
18. O folclore, do inglês, folk-lore, é a identidade, a tradição e o conhecimento de um povo, expressos em 
lendas, crenças, provérbios, canções e costumes. Minas Gerais é um Estado extremamente rico na 
variedade desses folguedos e mitos.  

 
No folguedo, representado nesta figura, as moças se vestem de branco, excepcionalmente de rosa, ou azul. 
Cada figurante conduz à mão, um arco de madeira enfeitado de papel de seda, da cor do vestido.  Em certos 
lugares, um único homem participa da dança e comanda a função, trajado de branco.   
O texto refere-se a qual folguedo? 
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a) Festa do Divino. 
b) Dança de São Gonçalo. 
c) Congado. 
d) Pastorinhas. 
 
19. Leia a notícia a seguir, publicada no site https://www.bbc.com/portuguese/geral-54624231 e indique a 
alternativa que traz o nome correto do referido deserto. 
 
A incrível descoberta de centenas de milhões de árvores no deserto _______________. 
 

 
CRÉDITO, MARTIN BRANDT - Legenda da foto.  
 
Quando se pensa __________, o maior deserto não polar do mundo, muitas vezes se imagina uma 
gigantesca planície de areia que parece se estender até o infinito. 
 
Mas um novo estudo mostra que _________ esconde algo inesperado: centenas de milhões de árvores. 
 
Não agrupadas em uma floresta, mas árvores solitárias. 
 
Um grupo internacional de pesquisadores conseguiu contar essas árvores, uma a uma, em uma área de 1,3 
milhão de quilômetros quadrados, no noroeste da África. 
 
a) de Gobi / no Gobi / o Gobi 
b) da Arábia / na Arábia / a Arábia 
c) do Kalahari / no Kalahari / o Kalahari 
d) do Saara / no Saara / o Saara 
 
À luz da Lei Complementar nº 961, de 07 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a estrutura organizacional, 
o Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Chiador, MG, estabelece normas gerais 
de enquadramento, dos programas municipais e da contratação de pessoal.  
De acordo com esta Lei, responda às próximas três questões. 
 
20. Avalie os itens e assinale a alternativa que traz afirmação verdadeira. 
1- O Regime Jurídico dos Servidores da administração direta, das autarquias, fundações públicas do 
Município de Chiador, MG, é o Estatutário. 
2- Ao servidor, é proibido manter, sob sua chefia imediata, em cargo comissionado, ou função gratificada, 
cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 
3- A aprovação em concurso público gera direito à nomeação, a qual se dará, a exclusivo critério da 
administração pública municipal, dentro do prazo de validade do concurso. 
4- Fica sem efeito, ou imediatamente rescindido, o contrato daqueles considerados inaptos física, ou 
mentalmente, ressalvada a hipótese em que a disfunção orgânica não seja incompatível com a atividade a 
ser realizada. 
São corretos: 
a) Todos os itens. 
b) Apenas os itens 1, 2 e 3.  
c) Apenas os itens 1, 3 e 4.  
d) Apenas os itens 2 e 4.  
 
21. De acordo com o art. 26, da Lei Complementar nº 961/2020, as contratações de pessoal por tempo 
determinado, mediante celebração de contrato, observarão a relação de cargos, critérios e vagas fixadas no 
Anexo III, dessa Lei, sendo que o recrutamento será feito mediante processo seletivo de provas e títulos, 
sujeito a ampla divulgação e normatização própria, através de Edital específico.  
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§ 8º - A extinção do contrato, por iniciativa do órgão, ou entidade contratante, decorrente de conveniência 
administrativa, importará, além da indenização prevista no parágrafo anterior, no pagamento ao contratado 
de indenização correspondente a ________do período que lhe caberia referente ao restante do contrato. 
§ 9º - Considera-se mês integral, para fins da indenização prevista no parágrafo anterior, o período igual, ou 
superior a __________ de atividades administrativas desempenhadas pelo contratado. 
Marque a alternativa que completa corretamente os espaços.  
a) § 8º (15%) – § 9º (30 dias) 
b) § 8º (25%) – § 9º (15 dias) 
c) § 8º (20%) – § 9º (10 dias) 
d) § 8º (50%) – § 9º (30 dias) 
 
22. Leia o que se segue e aponte a alternativa verdadeira.  
I- As atribuições dos contratados por prazo determinado são aquelas previstas no contrato e na Lei 
Complementar nº 961/2020, ressalvada à Administração Municipal, em face de ato normativo a ser editado 
por Decreto do Chefe do Executivo, ajustar, adequar, ou alterar as circunstâncias e critérios contratuais e/ou 
da prestação dos serviços, respeitados os requisitos e critérios estabelecidos na referida Lei e a 
concordância mútua da parte contratada, quando se referir a contrato em andamento. 
II- Admitir-se-á o desvio de função motivado por inspeção médica que o recomende, nunca em prazo 
superior a três anos, quando o servidor então será readaptado, caso não possa desempenhar sua função 
de origem, se não for determinada a sua aposentadoria. 
III- Ao servidor, é proibido referir-se de modo depreciativo, em informação, parecer, ou despacho, a agentes 
públicos políticos, ou administrativos, a instituições públicas e a atos da Administração Pública Municipal, 
podendo, em trabalhos assinados, tecer análise crítica de cunho técnico-doutrinário, com vistas ao 
desenvolvimento institucional e à organização do serviço, mantido o respeito às pessoas. 
Podemos afirmar que é(são) correto(s): 
a) Apenas os itens I e III.  
b) Apenas os itens II e III. 
c) Apenas o item III. 
d) Todos os itens. 
 
23. Avalie se os itens são (V) verdadeiros ou (F) falsos e assinale a alternativa correta. 
(  ) Minas Gerais reúne o mais importante acervo arquitetônico e artístico do período colonial brasileiro, 
preservado em cidades de fama internacional como Ouro Preto, Diamantina e Congonhas do Campo, ricas 
pela profusão de obras-primas do estilo barroco, nas quais se destacam os trabalhos de Antônio Francisco 
Lisboa, o Aleijadinho, e Mestre Athaíde. 
(  ) A diversidade de Minas Gerais está espelhada também na riqueza de seu artesanato, trabalhado em 
pedra, barro, madeira, prata, estanho e fibra trançada. Conhecer esse talento regional é fazer uma viagem 
pelos caminhos das Minas e das Gerais. O artesanato em madeira é produzido em regiões diversas do 
Estado, sendo as peças mais comuns as imagens de santos, ou personagens históricas. 
(  ) Minas Gerais conta com importantes grupos de dança, como o Grupo Corpo, Primeiro Ato, Mimulus e a 
Cia. de Dança Palácio das Artes, mantida pela Fundação Clóvis Salgado e que integra o Sistema Estadual 
de Cultura, entre outros. Uma das companhias de dança mais aplaudidas e reconhecidas do mundo, o Grupo 
Corpo foi fundado em 1975 e apresentou sua primeira criação, Maria, Maria, em 1976. 
a) F – V – V. 
b) V – F – V. 
c) V – V – V.  
d) V – F – F. 
 
24. Leia as afirmativas sobre o Estado de Minas Gerais e aponte a alternativa correta: 
(i) Minas Gerais não possui um hino oficial. No entanto, várias composições dedicadas ao Estado se 
tornaram conhecidas ao longo do tempo. Uma delas é o ‘Hino a Minas’, com letra de João Lúcio Brandão e 
música do padre João Lehmann.  
(ii) Apesar da composição ‘Hino a Minas’ nunca ter sido oficializada, no início do século XX, ela era muito 
ouvida nas escolas e fazia parte do hinário (livro de hinos) distribuído nos estabelecimentos de ensino. 
(iii) A canção que ganhou maior popularidade, inclusive fora do Estado, foi ‘Oh, Minas Gerais’. Trata-se de 
uma adaptação de uma tradicional valsa italiana, chamada Viene Sul Mare, introduzida no Estado por 
companhias líricas e teatrais daquele país, que vinham ao Brasil no século XIX e início do século XX.  
(iv) A letra da canção ‘Oh, Minas Gerais’ foi feita pelo compositor mineiro José Duduca de Morais, o De 
Moraes, gravada em 1942.  
É verdadeiro o que se afirma:  
a) Apenas nos itens (i), (ii) e (iii). 
b) Apenas nos itens (i) e (ii). 
c) Apenas nos itens (iii) e (iv). 
d) Em todos os itens. 
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25. Leia o texto e responda à pergunta. 
No ano de 2008, comemorou-se os 100 anos de nascimento de um dos maiores escritores do Estado de 
Minas Gerais, o também médico e diplomata, nascido em Cordisburgo. Em 1946, com o lançamento de 
Sagarana, ele revoluciona a Literatura Brasileira com seu experimentalismo linguístico, buscando nas 
tradições orais e na fala do sertanejo, a matéria-prima para sua escrita. Essa fusão recria o imaginário a 
respeito do sertão e torna sua obra ainda mais singular. (Fonte: https://www.mg.gov.br/conheca-
minas/literatura). 
O texto refere-se a qual escritor?   
a) Guimarães Rosa. 
b) Carlos Drummond de Andrade. 
c) Emílio Moura. 
d) Fernando Sabino. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. 

26. No MS-Excel 2016, tem uma função específica que é utilizada para calcular a diferença entre duas datas. 
Primeiro, é necessário colocar uma data de início em uma célula e uma data de término em outra. A função 
utilizada é denominada: 
a) SUBTRAÇÂO. 
b) DATA. 
c) HOJE. 
d) DATADIF. 
 
27. Sobre numeração automática de linhas no MS-Excel 2016: 
1- Ao contrário de outros programas do Microsoft Office, o MS-Excel 2016 não fornece um botão para 
numerar dados automaticamente.  
2- É possível adicionar facilmente números sequenciais a linhas de dados arrastando a alça de 
preenchimento para preencher uma coluna com uma série de números. 
3- Para numerar as linhas, automaticamente, basta utilizar a função LIN. 
Está correto o contido: 
a) Apenas na opção 1. 
b) Apenas nas opções 1 e 2. 
c) Apenas nas opções 2 e 3 
d) Em todas as opções. 
 
28. Sobre o recurso “Tabelas” no MS-Word 2016, é incorreto dizer que: 
a) É possível efetuar cálculos e comparações lógicas numa tabela através de fórmulas. 
b) Não é possível efetuar cálculos e comparações lógicas em uma tabela no MS-Word 2016, sendo necessário 
realizá-las no MS-Excel 2016 e migrá-las. 
c) Uma fórmula no MS-Word 2016 é atualizada, automaticamente, quando abre o documento que contém a fórmula. 
d) É possível atualizar o resultado da fórmula no MS-Word 2016 manualmente. 
 
29. A Resolução nº 614, de 15 de fevereiro de 2019, aprova diretrizes referentes à definição de prioridades 
para as ações e serviços públicos de saúde, que integrarão a Programação Anual de Saúde e o Projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2020. De acordo com o art. 1º da referida resolução, o 
Ministério da Saúde deverá observar, dentre outras, as seguintes diretrizes: 
(i) Alocação de recursos suficientes para a mudança de modelo de atenção na linha da integralidade da 
saúde, que fortaleça a atenção primária/básica como estruturante do sistema e responsável sanitária para 
uma população territorialmente referenciada, sendo a principal porta de entrada ao SUS e a ordenadora dos 
cuidados de saúde nas redes de atenção. 
(ii) Criação de dotação orçamentária específica para a aplicação adicional, ao mínimo exigido, para ações e 
serviços públicos de saúde em 2020, dos valores totais de Restos a Pagar cancelados em 2019 e dos ainda 
pendentes de compensação que foram cancelados desde 2017. 
(iii) Priorização da alocação de recursos orçamentários e financeiros públicos de saúde para o 
fortalecimento e ampliação das unidades próprias de prestação de serviço, no âmbito do SUS e para a 
ampliação das equipes de saúde da família. 
É correto o que está posto:  
a) Em todos os itens. 
b) Apenas nos itens (i) e (iii).  
c) Apenas nos itens (ii) e (iii). 
d) Apenas no item (i). 
 
30. Nos termos da Portaria nº 1.944, de 27 de agosto de 2009, que institui no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, analise as assertivas e marque a 
incorreta.
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a) É um dos objetivos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, captar, precocemente, a 
população masculina nas atividades de prevenção primária relativa às doenças cardiovasculares e cânceres, entre 
outros agravos recorrentes. 
b) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem será regida, dentre outros, pelo princípio da 
corresponsabilidade quanto à saúde e à qualidade de vida da população masculina, implicando articulação com as 
diversas áreas do governo e com a sociedade. 
c) Competem aos Municípios, promover ações educativas relacionadas aos estereótipos de gênero.  
d) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem possui diretrizes, a serem observadas na elaboração 
dos planos, programas, projetos e ações de saúde voltados à população masculina. Dentre elas destacamos a 
implementação hierarquizada da política, priorizando a atenção básica. 
 
31. Assinale a alternativa que contém apenas doenças de notificação imediata. 
a) Varíola, síndrome de angústia respiratória aguda (SARS), botulismo, caxumba. 
b) Raiva, hantavirose, esquistossomose, antraz. 
c) Antraz, doença de Chagas aguda, violência sexual, vírus zika em gestante. 
d) Varicela, malária em região não endêmica, tuberculose, violência sexual.  
 
32. De acordo com o aumento da expectativa de vida do cidadão comum, resultante de uma melhora das 
condições de vida da sociedade como um todo, cada vez mais há uma preocupação com a longevidade do 
homem de maneira geral. Uma dessas fontes do aumento da expectativa de vida é a imunização contra 
possíveis patógenos. Em relação à vacinação do adulto e do idoso, assinale a alternativa correta. 
a) Há uma preocupação crescente no Brasil sobre doenças virais respiratórias. Antes de ser iniciada a pandemia do 
coronavírus, o Ministério da Saúde havia anunciado que as vacinas contra influenza, fariam parte da distribuição 
gratuita às pessoas com mais de 55 anos (população prioritária).  
b) Quando a pessoa já recebeu comprovadamente 1 dose de vacina para Febre Amarela e vai viajar para uma área 
endêmica, é imprescindível que essa pessoa seja revacinada em duas doses fracionadas, com a primeira dose no 
ato da consulta e, a segunda, 1 mês após a primeira dose.  
c) O ideal para idosos a partir de 60 anos é que possuíssem imunização contra o pneumococo, sendo administrada 
uma vacina para Pneumo 13 (conjugada) e, dois meses após a primeira dose, a Pneumo 23.  
d) A vacina contra herpes zoster é recomendada para todos os cidadãos com passado de varicela sintomática. A 
vacina é ministrada após os 50 anos, em 2 doses (0-3). 
 
33. De acordo com a Portaria nº 467, de 20 de março de 2020, que regulamenta o uso da telemedicina por 
médicos, assinale a alternativa correta. 
a) O uso da telemedicina já vem sendo extensamente debatida no Brasil há algum tempo. Diferentemente de vários 
países europeus, o Brasil, até a pandemia, não permitia o uso da telemedicina. Entretanto, com essa nova portaria, 
com caráter de lei, a telemedicina será continuada tal qual é explícito na portaria, após a pandemia chegar ao fim, 
como prática incorporada à Medicina comum.  
b) O atendimento deverá ser registrado em prontuário clínico, o qual deverá conter certas informações: como data, 
hora, tecnologia da informação utilizada para o atendimento, número do CRM do profissional. 
c) Os médicos que utilizam a telemedicina poderão fornecer atestados e receitas médicas, desde que coloquem no 
documento o CID da doença. 
d) Para legitimação do receituário médico, é permitido uso de fotografia da assinatura em caneta preta com fundo 
branco, mediante PDF, desde que contenham também o nome do médico, o número do CRM, a data e a hora da 
prescrição da receita.  
 
34. Sobre saúde suplementar e complementar, assinale a alternativa correta. 
a) A complementariedade é um princípio organizacional do SUS, sendo definido por um contrato do serviço de saúde 
particular para suprir a deficiência do que deveria ser fornecido pelo SUS, garantindo a integralidade do usuário.  
b) O caráter suplementar da saúde é um princípio organizacional do SUS, sendo definido por um contrato do serviço 
de saúde particular para suprir a deficiência do que deveria ser fornecido pelo SUS, garantindo a integralidade do 
usuário.  
c) As cooperadoras de trabalho médico são um modelo de saúde suplementar, podendo, ou não, serem vinculadas 
a bancos. Esse método observa o valor monetário estimado da saúde, gerando, assim, um cálculo para realização 
de um plano específico e individual, referenciando uma lógica securitária.  
d) As seguradoras de saúde são organizadas de acordo com um modelo cooperativista. Os profissionais da saúde 
daquele lugar, membros do serviço, são, simultaneamente, sócios e prestadores de serviço. Recebem de acordo 
com o trabalho provido ao serviço e rateiam os lucros da empresa.  
 
35. Paciente de 62 anos, hipertenso, diabético e dislipidêmico, com história de cineangiocoronariografia 
prévia que evidenciou lesão obstrutiva de 60% em coronária direita; admitido devido diagnóstico de 
síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento do segmento ST (não houve elevação de 
marcadores de necrose miocárdica). Usa continuamente ácido acetilsalicílico, sinvastatina, metformina, 
metoprolol e losartana. Apresentou 03 episódios de dor torácica em repouso nas últimas 12 horas. 
Eletrocardiograma apresenta ritmo sinusal, sem alterações do segmento ST. Considerando o caso 
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apresentado, assinale a alternativa que contém a correta quantificação do escore TIMI – escore de risco para 
angina instável e infarto agudo do miocárdico sem supradesnivelamento do segmento ST. 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 
 
36. As placas ateroscleróticas vulneráveis à ruptura são constituídas por capa fibrosa ___________ e 
remodelamento ___________ . Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas apresentada. 
a) Fina – positivo 
b) Fina – negativo 
c) Espessa – positivo 
d) Espessa – negativo 
 
37. Paciente admitido para avaliação de hipertensão arterial de difícil controle, apresenta-se em consulta 
com exame físico evidenciando PA 220 x 110 mmHg e sopro abdominal predominante à direita, além de 
ritmo cardíaco regular, em 2 tempos, com bulhas normofonéticas, sem sopros. Na avaliação inicial do 
paciente portador de HAS, em que existe a suspeita de etiologia renovascular, qual exame deve ser 
solicitado? 
a) Metanefrinas urinárias. 
b) Dosagem sérica de aldosterona e renina. 
c) Cortisol plasmático. 
d) US com Doppler das artérias renais. 
 
38. Considerando-se um paciente de 70 anos, com diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de 
ejeção de 35%, em classe funcional II da NYHA (New York Heart Association). Quais terapêuticas 
farmacológicas modificadoras de prognóstico (por reduzir risco de internação e morte por insuficiência 
cardíaca) precisam constar na receita médica? 
a) Nitrato e anticoagulante. 
b) Diurético de alça e bloqueador da aldosterora. 
c) Inibidor da enzima conversora de angiotensina e betabloqueador seletivo. 
d) Digital e ácido acetilsalicílico. 
 
39. Paciente de 55 anos com história de fibrilação atrial, tabagismo e hipertensão arterial sistêmica, 
apresentou-se com quadro de dor torácica sendo diagnosticado infarto agudo do miocárdio de parede 
inferior com acometimento de VD. Foi submetido a cineangiocoronariografia que evidenciou artéria 
coronária direita ocluída, porém não houve sucesso na tentativa de tratamento percutâneo. Após três dias, 
evolui com instabilidade hemodinâmica, sendo optado pela passagem de Swan-Ganz para interpretação do 
status hemodinâmico. Ao registrar a curva de pressão atrial, qual das seguintes curvas não é esperada para 
este caso? 
a) Onda A. 
b) Onda C. 
c) Onda V. 
d) Descendente Y. 
 
40. Paciente de 68 anos, com história de dispneia com piora progressiva, inicialmente relacionada a 
exercícios de moderada intensidade, progredindo, no último mês, com dispneia aos mínimos esforços, 
ortopneia e dispneia paroxística noturna. Anteriormente, nos últimos 6 meses, refere apresentar episódios 
de dor torácica opressiva de leve intensidade, precordial, sem irradiação, desencadeada por suas atividades 
laborais; relata também dois episódios de síncope relacionados a esforço. Considerando a causa ser 
valvopatia, quais achados semiológicos seriam a mais provável para o caso apresentado? 
a) Sopro sistólico em foco mitral 2+/4 irradiado para axila; pulso normal. 
b) Sopro diastólico em foco mitral 3+/4 em ruflar; pulso normal. 
c) Sopro sistólico em foco aórtico 4+/4 irradiado para carótidas, em diamante; pulso parvus tardus. 
d) Sopro diastólico em foco aórtico 2+/4 irradiado para mitral; pulso amplo. 
 
RASCUNHO. 
 
 
 
 


