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Língua portuguesa 

Texto 
Alimentos especiais 

Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós 
que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para 
idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que 
encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade. 

Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos 
alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade 
avançada, com características como uma textura mais suave do 
que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente. 

Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados 
com rótulos como "sênior" e com características adaptadas às 
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e 
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo. 

Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, 
vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da 
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes 
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e 
quase prontos para consumo. 

(Notícias Uol) 

01 
O título dado ao texto – Alimentos especiais – traz um adjetivo 
(especiais), que, nesse caso, significa 
(A) que pertencem a uma especialidade médica. 
(B) que não engordam e são cientificamente tratados. 
(C) que mostram uma diferença em relação a outros alimentos. 
(D) que são vendidos exclusivamente para idosos doentes. 
(E) que se dirigem àqueles que vivem sozinhos. 

02 
“Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos 
alimentícios”. 
Essa frase tem um problema de construção, que é 
(A) a dupla leitura do vocábulo “mais”, que se liga a diferentes 

termos. 
(B) a coincidência do mesmo som em “empresas japonesas”. 
(C) a utilização inadequada do verbo “apostar”. 
(D) a redundância existente na expressão “produtos alimentícios”. 
(E) a regência equivocada do verbo “apostar” com a preposição 

“em”. 

03 
Assinale a opção que indica as expressões que funcionam como 
exemplos do “politicamente correto”. 
(A) Idosos / consumidores de idade avançada. 
(B) Consumidores de idade avançada / mais velhos. 
(C) Mais velhos / terceira idade. 
(D) Terceira idade / sênior. 
(E) Sênior / idoso. 

04 
Assinale a opção que aponta a característica dos alimentos 
especiais que não está adequada ao texto. 
(A) Facilidade na mastigação. 
(B) Rapidez no preparo. 
(C) Textura mais branda. 
(D) Apresentação individual. 
(E) Cozimento mais demorado. 

05 
Ao dizer que a indústria japonesa encontrou “um filão” no 
envelhecimento da sua sociedade, o autor do texto quer dizer 
que essa indústria 
(A) especializou-se em alimentos para idosos. 
(B) encontrou um espaço comercial de grandes lucros. 
(C) passou a empregar grande número de idosos. 
(D) dedicou-se a produzir alimentos artificiais. 
(E) fabrica particularmente alimentos de baixo preço. 

06 
“... produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos 
consumidores de idade avançada, com características como uma 
textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados 
individualmente”. 
Assinale a opção que apresenta a inadequação gramatical desse 
segmento do texto. 
(A) A posição do advérbio “exclusivamente”, que deveria vir após 

“dirigidos”. 
(B) A posição do adjetivo “avançada”, que deveria vir antes de 

“idade”. 
(C) O conector “como” deveria vir precedido de “tais”. 
(D) O conector “do que” deveria ser substituído por “que”. 
(E) O termo “o habitual” deveria ser substituído por “a habitual”. 

07 
Em “pré-cozidos e embalados individualmente”, observa-se que 
(A) o advérbio “individualmente” se refere a “pré-cozidos” e 

“embalados”. 
(B) o vocábulo “pré-cozidos” equivale a “antes de serem 

cozidos”. 
(C) a forma “pré” é uma abreviação do verbo “preparar”. 
(D) o advérbio “individualmente” se liga apenas ao adjetivo  

“pré-cozidos”. 
(E) o advérbio “individualmente” gera ambiguidade. 

08 
O texto aborda o problema da alimentação dos idosos japoneses 
a partir do ponto de vista 
(A) da preocupação médica com os de idade avançada. 
(B) da produção industrial em busca de lucratividade. 
(C) do equilíbrio com a alimentação de qualidade. 
(D) da tradição japonesa de respeito com os mais velhos. 
(E) da oferta de produtos alimentícios de base natural. 

09 
“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”. 
A opção dos fabricantes visa a 
(A) prevenir a obesidade e poupar energia. 
(B) evitar o desperdício e economizar tempo. 
(C) baratear o custo e causar pouco trabalho. 
(D) trazer mais facilidade e dar mais conforto. 
(E) obedecer à tradição e seguir os hábitos alimentares 

japoneses. 
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10 
“Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com 
rótulos como ‘sênior’ e com características adaptadas às 
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e 
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”. 
O segmento “para se encaixar” pode ter sua forma verbal 
reduzida adequadamente desenvolvida em 
(A) para se encaixarem. 
(B) para seu encaixotamento. 
(C) para que se encaixassem. 
(D) para que se encaixem. 
(E) para que se encaixariam. 

11 
“Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que 
viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos 
desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou 
um filão no envelhecimento da sua sociedade”. 
Nesse parágrafo inicial do texto há três ocorrências do pronome 
relativo “que”. 
Sobre esse tipo de pronome, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) Relaciona-se a substantivos anteriormente expressos. 
(B) Desempenha as funções sintáticas dos substantivos. 
(C) Substitui termos anteriores na introdução de novas orações. 
(D) Introduz orações subordinadas adjetivas. 
(E) Mostra flexões de gênero e número. 

12 
“Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem 
e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da 
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes 
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e 
quase prontos para consumo”. 
Assinale a opção que mostra o valor semântico correto do termo 
destacado. 
(A) com = companhia. 
(B) entre = posição superior. 
(C) segundo = ordem de colocação. 
(D) em (porções) = modo. 
(E) quase = intensidade. 

13 
Entre os vocábulos a seguir, assinale aquele que foi formado por 
um processo diferente dos demais. 
(A) Alimentícia 
(B) Envelhecimento 
(C) Filezinhos 
(D) Fabricantes 
(E) Supermercados 

14 
Assinale a frase em que a forma verbal do infinitivo sublinhada 
pode também ser corretamente empregada no plural. 
(A) “Gelatinas que podem se transformar em filezinhos”. 
(B) “Esses produtos podem ser encontrados nos 

supermercados”. 
(C) “e com características adaptadas às dificuldades para 

mastigar (...) dos mais velhos,...”. 
(D) “... e preparados para se encaixar em seus hábitos de 

consumo”. 
(E) “...o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 

produtos em porções individuais”. 

15 
“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”. 
A expressão sublinhada pode ser adequadamente substituída por 
(A) para a sua consumação. 
(B) para que sejam consumidos. 
(C) a fim de que se consumem. 
(D) para serem consumados. 
(E) para que fossem consumidos. 

Raciocínio Lógico-Matemático 

16 
João é uma das pessoas que acham que os anos que são 
múltiplos de 7 são “anos da sorte”. 
De acordo com João o número de anos da sorte desde a 
independência do Brasil (1822) até hoje é 
(A) 26. 
(B) 27. 
(C) 28. 
(D) 29. 
(E) 30. 

17 
Dalva tem na dispensa, recipientes de diversos tamanhos para 
guardar alimentos e tem também uma balança. Dalva pegou dois 
recipientes vazios e a balança mostrou que um tinha 280g e o 
outro tinha 400g. Ela então distribuiu um quilo e meio de arroz 
nesses recipientes de forma que ficassem com mesmo peso. 
A quantidade de arroz que o recipiente mais leve possui é 
(A) 690g. 
(B) 720g. 
(C) 760g. 
(D) 780g. 
(E) 810g. 

18 
Os amigos Carlos, Marcio e Fabio estão em lugares seguidos de 
uma fila e vestem camisetas de cores diferentes: verde, azul e 
branca. 
Sabe-se que: 

— Aquele que está de camiseta verde está imediatamente 
atrás de Fabio. 

— Carlos não está de camiseta azul nem é vizinho de quem 
está de camiseta azul. 

— Marcio e Carlos são vizinhos na fila. 
Assim, é correto afirmar que 
(A) quem veste camiseta azul está atrás de quem veste camiseta 

verde. 
(B) Carlos está com camiseta branca. 
(C) Marcio está de camiseta azul. 
(D) quem está de camiseta verde está imediatamente à frente de 

Fabio. 
(E) Fabio está com camiseta branca. 
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19 
Certo dia um posto de saúde possuía as vacinas A, B e C e as  
100 crianças que compareceram nesse dia tomaram pelo menos 
uma dessas vacinas. Sabe-se, entretanto, que a criança que toma 
a vacina C não pode tomar nem ter tomado nenhuma das outras 
duas vacinas nesse dia. 
Nesse dia, 62 crianças tomaram a vacina A, 48 tomaram a vacina 
B e 24 crianças tomaram a vacina C. 
O número de crianças que tomaram apenas a vacina A é 
(A) 14. 
(B) 22. 
(C) 28. 
(D) 34. 
(E) 38. 

20 
Um fabricante de curativos adesivos, com a finalidade de atrair o 
público infantil, comercializa caixas com curativos variados nos 
seguintes formatos: 
I. Círculo com raio de 2,5 cm; 
II. Quadrado com lado de 4,0 cm; 
III. Triângulo equilátero com lado de 4,0 cm. 
Deseja-se cobrir completamente um corte retilíneo com 
comprimento de 4,5 cm usando um dos curativos citados. 
Assinale: 
(A) se apenas I for adequado. 
(B) se apenas II for adequado. 
(C) se apenas III for adequado. 
(D) se apenas I e II forem adequados. 
(E) se todos forem adequados. 

Conhecimentos Gerais 

21 
Os artigos a seguir foram retirados do novo Código de Ética 
Médica (CEM), em vigor desde 2010: 
“É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em 
virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, 
dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.” 
“É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para 
cada paciente.” 
Os artigos acima correspondem, respectivamente, aos seguintes 
capítulos do CEM: 
(A) Sigilo Profissional – Documentos Médicos. 
(B) Responsabilidade Profissional – Direitos Humanos. 
(C) Auditoria e Perícia Médica – Publicidade Médica. 
(D) Relação entre Médicos – Relação com Pacientes e Familiares. 
(E) Ensino e Pesquisa Médica – Remuneração Profissional. 

22  
O trabalho em saúde “é um trabalho essencial para a vida 
humana e é parte do setor de serviços. É um trabalho da esfera 
da produção não–material, que se completa no ato de sua 
produção. [...] O produto é indissolúvel do processo que o produz, 
é a própria realização da atividade. O trabalho em saúde envolve 
um trabalho profissional, que exige conhecimentos e técnicas 
especiais para assistir o indivíduo ou grupo com problemas de 
saúde ou com risco de adoecer, em atividades de cunho 
investigativo, preventivo, curativo ou com o objetivo de 
reabilitação.” 
(PIRES, D. “Organização do trabalho na saúde” in LEOPARDI, M. T. (org). O processo 
de trabalho em saúde: organização e subjetividade. Florianópolis: Papa–Livros, 
1999. p.176.) 

A respeito das relações humanas no processo de trabalho em 
saúde e com base no texto citado, analise as afirmativas a seguir. 
I. O trabalho em saúde diz respeito à vida humana e faz parte 

do setor de serviço. 
II. O trabalho em saúde é fruto de um contexto produtivo e 

relacional que envolve saberes e ações. 
III. O trabalho em saúde resulta em um produto material gerado 

por diferentes profissionais da área. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

23 
Atualmente, o celular tem a potência de elaboração de dados 
equivalente a de um supercomputador da NASA dos anos 1970 e 
uma capacidade multimídia que há trinta anos requereria um 
conhecimento altamente especializado para o seu uso. 
As opções a seguir apresentam avanços das novas tecnologias 
acessíveis de comunicação, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) A proliferação de aplicativos de troca de mensagens 

instantâneas, como o WeChat. 
(B) A expansão de microblogs como o WhatsApp. 
(C) A criação de aplicativos de identificação de música, como o 

Shazam. 
(D) A popularização de redes sociais, como o Facebook. 
(E) A disponibilidade de softwares para chamada de vídeo e voz, 

como o Skype. 

24 
Em julho de 2014, chefes de Estado e de Governo de vários países 
emergentes se reuniram na VI Cúpula em Fortaleza e aprovaram 
a “Declaração de Fortaleza”, que formalizou os objetivos de 
funcionamento de uma importante instituição financeira 
internacional voltada para a mobilização de recursos para 
projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em 
economias emergentes e em desenvolvimento. 
Assinale a opção que identifica corretamente a instituição 
financeira à qual o texto se refere. 
(A) Fundo Monetário Internacional (FMI) 
(B) Novo Banco de Desenvolvimento (NBD-BRICS) 
(C) Banco Mundial (BIRD) 
(D) Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) 
(E) Organização Mundial do Comércio (OMC) 



Pre
 

Níve

 

25

O i
no 
Sist
cap
águ
ide
em
Com
ver
(   )

(   )

(   )

As 
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

efeitura do Munic

el Superior – Uro

 

(ht

nfográfico acim
Estado de São 

tema Cantarei
pacidade do se
ua no Sistema 
ntificar os fato
 São Paulo, des

m relação aos f
rdadeira e F par
 A expansão ur
contaminado 
hídricos de qu

 A construção d
funcionament
compensar a b

 A aprovação d
as áreas de p
das nascentes
volume hídrico

afirmativas são
F, V e F. 
F, V e V. 
V, F e F. 
V, V e F. 
F, F e V. 

cípio de Osasco-S

ologista 

ttp://www.estadao

ma ilustra a atu
Paulo, indicand

ira encontra-s
eu volume de 

Cantareira te
ores causadore
sde 1931. 
fatores desta c
ra a falsa. 
rbana desregul

as águas e d
ualidade. 
dos novos rese
to desde 20
baixa consecuti
do novo Código
preservação am
s, teve um forte
o. 

o, respectivame

SP – Saúde – 2014

.com.br/fotos/2014

al crise de aba
do que a maior
e com meno
água armazen
m levado esp
s da maior cris

crise, assinale V

ada em áreas d
diminuído o a

ervatórios de Ja
014, não foi 
iva dos índices 
o Florestal de 2
mbiental nas m
e impacto na d

ente, 

4 

4.3.11_-_cantareira

stecimento híd
ria das represas
s da metade 
ada. Esta falta
ecialistas a te
se hídrica já viv

V para a afirma

de mananciais 
acesso a recu

guarí e Jacareí,
suficiente p

pluviométricos
2012, que elimi
margens dos rio

iminuição gera

 
a.JPG) 

drico 
s do 

da 
a de 
ntar 
vida 

ativa 

tem 
rsos 

, em 
para 
s. 
inou 
os e  
al do 

26
Na 
Mig
mu
no 
com
Ass
pes
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

27
Du
de 
Ara
abs
arq
ide
con
nac
pov
é a

h

(P

Com
ver
(   )

(   )

(   )

As 
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

 
abertura da C

guel Nicolelis 
undial o resulta

bojo do projeto
m uma veste ro
sinale a opção 
squisa. 

O projeto An
brasileiro e o
Miguel Nicole
Um dos asp
máquina criad
exoesqueleto,
corpo humano
Os testes do
cidade de Ma
Cérebro, sede

 O exoesquelet
veste robótica
com eletrodos
Uma das expe
com um maca
usou o pensa
robótico. 

 
rante a 14ª Ex
Veneza, em 2

anha Corrêa do
sorveram de 
quitetura mode
ntidade nacio

nstruíram, ao 
cional – reconh
vos – aquela qu
 do passado, m

http://www.archdai

Painel fotográfico -

m base nas inf
rdadeira e F par
) A proposta do

apropriou da 
as capacidade

) A intenção 
arquitetônica 
arte colonial e

) O painel fotog
como a arquit
preceitos do m

afirmativas são
F, V e F. 
F, V e V. 
V, F e F. 

 V, V e F. 
F, F e V. 

Copa do Mund
teve a oportu
do parcial de s
o Andar de Nov

obótica. 
que identifica 

dar de Novo é
o Instituto do 
lis. 

pectos revoluc
da por Nicoleli
, alimentado p
o. 

o protótipo fo
acaíba (RN), on
e das pesquisas 
to utilizado pel
a foi acionado p
s no cérebro fa
eriências funda
aco, que, com 

amento para m

xposição Intern
2014, o curado
o Lago, declaro

forma mais 
erna, o que con
onal. Ao con

longo dos s
hecível de form
ue é conhecida 

mas a moderna”
ily.com.br/br/60125

Museu de Arte Con

formações acim
ra a falsa. 
o Pavilhão do B
modernidade a

es culturais e ma
do curador 
brasileira, no s

e da arte indíge
gráfico represe
tetura brasileir
modernismo. 
o, respectivame

Tipo 1 – Co

o de 2014, o 
unidade de m
suas pesquisas 
vo, ao fazer um

corretamente 

é uma parceria
Cérebro da U

cionários da i
is é a autonom
pelo próprio c

ram feitos co
nde está localiz

do cientista br
o paraplégico n

por força mecâ
lhou com huma
amentais do pr
um chip impla

movimentar à d

acional de Arq
or do Pavilhão
u: “O Brasil é 
interessante 

ntribuiu para o 
trário de ou
éculos, uma 

ma quase carica
como ‘arquitet

”. 
58/pavilhao-do-bra

2014-brasil-mod

ntemporânea (MAC
de Oscar Nieme

ma, assinale V 

Brasil é apresen
arquitetônica, c
ateriais naciona
é mostrar q

século XX, reto
na. 

entando o MAC
ra de Oscar Nie

ente, 

FGV - Proje

or Branca – Págin

cientista brasil
mostrar ao púb

em neurociênc
m paraplégico an

um aspecto de

a entre o gove
FRN, fundado 

nterface cére
mia de energia
calor emitido p

om voluntários
ado o Instituto
asileiro. 
no teste público
nica, já que o t
anos. 
rojeto foi realiz
antado no cére
distância um br

quitetura da Bie
o do Brasil, An
um dos países 
os preceitos 
fortalecimento

utros países,
arquitetura típ

atural pelos ou
tura brasileira’

asil-na-bienal-de-ve
ernismo-como-trad

C) de Niterói (RJ), pr
eyer - Pavilhão do B

para a afirma

ntar como o paí
combinando-a c
ais. 

que a identid
omou as forma

C é um exemplo
emeyer superou

etos

na 6 

leiro 
blico 
cias, 
ndar 

essa 

erno 
por 

bro-
a do 
pelo 

s da 
o do 

o da 
este 

zada 
bro, 
raço 

enal 
ndré 
que 

da 
o da 
que 

ípica 
utros 

não 

neza-
dicao) 

rojeto 
Brasil. 

ativa 

ís se 
com 

dade 
s da 

o de 
u os 



Pre
 

Níve

 

28

A c
Ucr
Rús
Sob
I. 

II. 

III. 

Ass
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

29
Em
Aca
Rib
As 
e lit
(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

efeitura do Munic

el Superior – Uro

 

charge acima s
rânia e retrata
ssia, pelos Estad
bre essa crise, a

O acordo nego
concessão p
ucraniano, inc
Sebastopol, ba
A disputa pelo
a Rússia, inte
fortemente o
resultando na 
As sanções am
russo aos sep
todo o comér
e a retirada da

sinale: 
se somente a 
se somente a 
se somente a 
se somente as
se todas as afi

 
 julho deste an

ademia Brasilei
beiro e Ariano S

opções a segui
terária destes t
O poeta Ivan J
de poesias de 
O romancista
livros Viva o p
O escritor e 
teatral O Aut
cinematográfi
Os três escri
mesclaram ref
Os três autor
cultura brasile
Ariano Suassu

cípio de Osasco-S

ologista 

(http://bra
po

se refere à at
a o território u
dos Unidos e pe
analise as afirm
ociado entre a 
rolongada de

cluiu o aluguel d
ase histórica da
o gás natural uc
ensificada quan
o preço do g

atual ocupação
mericanas cont
paratistas ucran
cio exterior am
as representaçõ

afirmativa I est
afirmativa II es
afirmativa III es

s afirmativas I e
irmativas estive

no, o Brasil pe
ra de Letras (A
uassuna. 
ir apresentam 
três autores, à e
Junqueira notab
T. S. Eliot, Char

a João Ubaldo
ovo brasileiro e
dramaturgo Ar
to da Compad
ca. 
itores foram í
ferências da cu
res tiveram im
eira, como o M
na. 

SP – Saúde – 2014

asilemdiscussao.blo
orque-nao-devemo

ual crise políti
ucraniano send
ela União Europ
ativas a seguir.
Rússia e a Ucrâ

e bases russa
das infraestrutu
a frota russa no
craniano entre a
ndo a Ucrânia 
gás natural e
o militar russa d
tra a Rússia, e
nianos, envolve

mericano e euro
ões diplomática

tiver correta. 
tiver correta. 
stiver correta. 

e III estiverem c
erem corretas. 

rdeu três escrit
ABL): Ivan Junqu

aspectos da pr
exceção de um
bilizou-se tamb
rles Baudelaire 

o Ribeiro ficou
e A casa dos bu
riano Suassuna

decida, que ga

ícones da cult
ltura erudita e 

mportantes con
Movimento Arm

4 

ogspot.com.br/2014
os-encarar-crise-da.

ica que envolv
do disputado p
peia. 
. 
ânia, em 2010, 
as em territ
uras portuárias

o Mar Negro. 
a União Europe
começou a ele
xportado, aca
daquele país. 

em razão do ap
em o embargo
opeu para a Rú
as daquele país

corretas. 

tores membros
ueira, João Uba

rodução intelec
ma. Assinale-a.
bém como tradu

e Dylan Thoma
u conhecido p
das ditosos. 

a escreveu a p
nhou uma ver

tura nordestin
popular. 

ntribuições par
morial proposto 

 
4/03/ 
html) 

ve a 
pela 

pela 
ório 

s em 

eia e 
evar 
bou 

poio 
o de 
ússia 
. 

s da 
aldo 

ctual 

utor 
as. 
elos 

peça 
rsão 

na e 

ra a 
por 

30
“A 
cin
res
pro
um
Naq
bra
da 
ext
pre

I

Ass
tom
(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

Le

31
Com
fun
afir
I.

II.

III.

Ass
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

32
Com
de 
de 
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

 
agenda deste

co pactos lança
postas imediat

otestos de larga
m grau de estres

quele contexto
asileira quanto 

representação
tenso de setore
estação de serv

nstituto de Pesquis

sinale a opção q
mada para conc

O uso da m
pesquisa unive
A proibição le
para campanh
A instituição d

 A tipificação 
Lei Anticorrup
A reserva de 
saúde. 

egislação

 
m relação ao 

ncionários púb
rmativas a segu

Estágio Proba
exercício do 
conveniência o
A confirmação
dos seguintes 
Não ficará suj
ser nomeado 
adquirido est
Osasco. 

sinale: 
se somente a 
se somente a 
se somente a 

 se somente as
se todas as afi

 
m relação ao e
Osasco, a volta
cargo público é
reintegração.
readmissão. 
reversão. 

 aproveitamen
readaptação.

 ano [2014] e
ados pelo Exec
tas às mobiliza
a dimensão, em
sse elevado na 
o, aflorou uma
à garantia efet

o política com
es da sociedad
iços públicos.” 

sa Econômica Aplica

que identifica c
cretizar esta age
aior parte do
ersitária. 
egal de pessoa
has eleitorais. 
do passe livre es

da corrupçã
pção. 

uma parcela d

o Específ

Estágio Proba
blicos do mu
uir. 
atório é o perío

funcionário, 
ou não de ser c
o da nomeaçã
requisitos: obe

jeito a estágio 
para outro car
abilidade no s

afirmativa I est
afirmativa II es
afirmativa III es

s afirmativas I e
irmativas estive

estatuto dos fu
a do funcionário
é denominada 

nto. 

Tipo 1 – Co

está concentra
cutivo, em 2013
ações de junho
m quase todo 
relação entre E
a exigência m
tiva de direitos,
 os interesses

de e, finalment

(Boletim de Anális
ada, n. 5 (2014) - Br

orretamente u
enda. 
s royalties do

as físicas e juríd

studantil nacio
ão como crim

dos royalties d

ica 

atório, segund
nicípio de Os

odo de vinte e
durante o qu

confirmada sua
o ocorre medi

ediência, discip
probatório o fu
rgo ou função 
serviço público

tiver correta. 
tiver correta. 
stiver correta. 

e III estiverem c
erem corretas. 

ncionários púb
o em disponibi

FGV - Proje

or Branca – Págin

da nos chama
3. Os pactos fo

o de 2013, em 
o país, mostra

Estado e socieda
maior da cidad

, à melhor sinto
s de um conju
te, à qualidade

se Político-Institucio
asília: Ipea, 2014, p

ma política púb

o petróleo par

dicas contribuí

nal. 
me hediondo,

do petróleo pa

o o estatuto 
sasco, analise

e quatro meses
ual é apurad
 nomeação. 
iante a verifica
lina e assiduida
uncionário que
municipal, já t

o do Município

corretas. 

blicos do munic
lidade ao exerc

etos

na 7 

ados 
oram 

que 
ram 
ade. 
ania 
onia 
unto 
e da 

onal / 
p. 11.) 

blica 

ra a 

írem 

na  

ra a 

dos 
 as 

s de 
a a 

ação 
ade. 
e, ao 
tiver 
o de 

cípio 
cício 



Prefeitura do Município de Osasco-SP – Saúde – 2014 FGV - Projetos
 

Nível Superior – Urologista Tipo 1 – Cor Branca – Página 8 

 

33 
As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de 
(A) complexidade crescente. 
(B) autonomia relativa. 
(C) demanda ampliada. 
(D) atenção específica. 
(E) tecnologia agregada. 

34 
Com relação ao Conselho Municipal de Saúde de Osasco, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. O Conselho Municipal de Saúde será composto por  

16 membros titulares e respectivos suplentes, sendo um 
representante do Poder Executivo Estadual. 

II. Perderá o mandato junto ao Conselho Municipal de Saúde o 
representante que tentar valer-se do cargo para obter 
proveito pessoal, para si ou para outrem. 

III. Será eleito Presidente do Conselho Municipal de Saúde o 
candidato que obtiver a maioria simples de votos. 

Assinale:  
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

35 
Assinale a opção que apresenta uma atribuição comum à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
(B) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população 

e das condições ambientais. 
(C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
(D) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de 

portos, aeroportos e fronteiras. 
(E) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

36 
Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e  
da incorporação de tecnologia em saúde foi adicionado à  
Lei nº 8.080/90. 
A seguir, um fragmento do referido capítulo: “documento que 
estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à 
saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e 
demais produtos apropriados, quando couber; as posologias 
recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o 
acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a 
serem seguidos pelos gestores do SUS”. 
O fragmento refere-se 
(A) ao projeto terapêutico. 
(B) ao fluxo assistencial. 
(C) ao protocolo clínico. 
(D) aos critérios de inclusão. 
(E) ao plano de cuidado. 

37 
Com relação à participação complementar da iniciativa privada 
do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Esta participação só poderá ocorrer quando as 

disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial à população de uma determinada área. 

II. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão 
preferência para participar do Sistema Único de Saúde. 

III. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os 
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos 
pela direção nacional do SUS. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

38 
Assinale a opção que indica a instância que deve reunir-se a cada 
quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde do Município. 
(A) Conselho Municipal de Saúde 
(B) Conferência Municipal de Saúde 
(C) Comissão Intergestores Bipartite 
(D) Comissão Intergestores Tripartite 
(E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

39 
Os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 
De acordo com a Lei nº 8.142/90, o Conselho Nacional de Saúde é 
formado por 48 conselheiros. 
Assinale a opção que indica o número de representantes dos 
usuários. 
(A) 4 
(B) 6 
(C) 12 
(D) 24 
(E) 48 

40 
A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde caracteriza-se como 
uma importante ferramenta para que o cidadão conheça seus 
direitos e deveres no momento de procurar atendimento de 
saúde tanto público quanto privado. Este documento apresenta 
uma série de direitos que devem ser garantidos. 
Sobre os direitos dos pacientes internados, assinale a afirmativa 
incorreta. 
(A) O paciente, ou pessoa por ele autorizada, tem o direito de 

acessar o conteúdo do seu prontuário. 
(B) O paciente deve consentir de forma livre, voluntária e 

esclarecida quaisquer procedimentos diagnósticos, 
preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem 
risco à saúde pública. 

(C) O paciente tem direito à informação a respeito de diferentes 
possibilidades terapêuticas, podendo escolher a alternativa 
de tratamento ou mesmo recusar o tratamento proposto. 

(D) O paciente pode receber a visita de outros profissionais de 
saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar, desde 
que autorizada pela Direção do hospital. 

(E) O paciente pode recusar a assistência psicológica e social. 
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Conhecimentos Específicos 

41 
A respeito do sistema venoso renal, assinale a afirmativa correta. 
(A) A veia renal direita tem mais tributárias que a veia renal 

esquerda.  
(B) As tributárias da veia renal esquerda são a gonadal, a 

suprarrenal e a lombar. 
(C) A veia renal direita é mais longa que  a esquerda. 
(D) Ocorrem poucas anastomoses no sistema venoso renal. 
(E) A veia renal direita cruza a aorta, anteriormente. 

42 
Assinale a opção que indica a anomalia renal mais frequente. 
(A) Anomalia cística 
(B) Anomalia de rotação 
(C) Anomalia de fusão 
(D) Anomalia vascular 
(E) Anomalia de número 

43 
Assinale a opção que indica a zona mais estreita do ureter e, por 
isso, a mais frequentemente obstruída por cálculos. 
(A) Junção ureteropiélica. 
(B) Cruzamento dos vasos ilíacos. 
(C) Ureter abdominal. 
(D) Junção ureterovesical. 
(E) Ureter pélvico médio. 

44 
A avaliação do PCA3 na urina, auxilia na decisão de  
(A) evitar ou indicar biópsia em pacientes com PSA elevado. 
(B) decidir sobre a forma de tratamento de paciente com câncer 

de próstata. 
(C) avaliar biópsias de próstata com proliferação acinar atípica. 
(D) fazer ou não linfadenectomia alargada. 
(E) avaliar câncer testicular. 

45 
A desidrogenase lática (DHL) elevada nos pacientes com câncer 
de testículo indica 
(A) tumor nãoseminomatoso. 
(B) seminoma. 
(C) presença de metástases hepáticas. 
(D) carga tumoral, taxa de crescimento e proliferação celular. 
(E) estadiamento I do câncer.  

46 
Paciente com câncer de próstata com PSA 6, Gleason  3+4, com 
toque retal evidenciando nódulo duro, que ocupa 2/3 do lobo 
direito. 
O risco de progressão da doença deste indivíduo é 
(A) alto. 
(B) intermediário. 
(C) baixo. 
(D) indeterminado. 
(E) já há doença metastática. 

47 
Em um paciente com hiperplasia prostática benigna, a escolha 
entre o tratamento com finasterida ou dutasterida está 
relacionada  
(A) à eficácia clínica da dutasterida, devido ao bloqueio da s-

alfarredutase tipos 1 e 2. 
(B) à eficácia clínica da finasterida, devido ao bloqueio da s-

alfarredutase tipos 1 e 2. 
(C) à redução maior  do tamanho da próstata com a dutasterida. 
(D) ao bloqueio de apenas 5-alfarredutase tipo 1, a finasterida 

apresenta menos efeitos colaterais. 
(E) à meia-vida longa (5 semanas); a dutasterida seria mais 

indicada para pacientes com má adesão ao tratamento. 

48 
A Síndrome de Von Hippel-Lindau consiste na associação de 
carcinoma 
(A) de células renais, cistos renais e pulmonares e pneumotórax 

espontâneo. 
(B) de células renais e leiomiomas uterinos. 
(C) de células renais, anemia falciforme e angiomas de retina. 
(D) de células renais e lipomas. 
(E) de células renais, hemangioblastomas do sistema nervoso 

central e feocromocitoma. 

49 
Assinale a opção que indica o tumor benigno não epitelial mais 
comum da bexiga. 
(A) Leiomioma 
(B) Adenoma nefrogênico 
(C) Papiloma urotelial 
(D) Papiloma invertido 
(E) Hemangioma 

50 
As opções a seguir apresentam situações em que a reposição com 
testosterona em homens com hipogonadismo é absolutamente 
contraindicada, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) PSA elevado 
(B) Homens que irão tentar gravidez 
(C) Prolactinoma 
(D) Câncer de mama 
(E) Câncer de próstata sem tratamento 

51 
Assinale a opção que indica o neurotransmissor envolvido na 
ereção peniana, não tendo ação central. 
(A) Dopamina 
(B) Oxitocina 
(C) Óxido nítrico 
(D) Peptídeo Intestinal Vasoativo 
(E) Prolactina 

52 
O cancro de Rollet se refere 
(A) à úlcera sifilítica fora da genitália. 
(B) ao cancro mole associado ao cancro duro. 
(C) ao herpes genital associado ao cancro duro. 
(D) à gonorreia associada à sífilis. 
(E) à transmissão do vírus HIV pelo cancro duro. 
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53 
Após três dias de contato sexual de risco, o paciente apresenta 
estrangúria e secreção uretral mucoide. 
O diagnóstico mais provável para esse caso é 
(A) herpes. 
(B) HPV. 
(C) uretrite inespecífica. 
(D) uretrite gonocócica. 
(E) pielonefrite. 

54 
A disseminação dos bacilos da tuberculose para o epidídimo 
ocorre principalmente por via 
(A) canalicular. 
(B) urinária. 
(C) hematogênica. 
(D) contiguidade do testículo. 
(E) cutânea.  

55 
Assinale a opção que indica a técnica cirúrgica mais indicada 
atualmente para a correção da varicocele. 
(A) Palomo 
(B) Escrotal 
(C) Inguinal 
(D) Laparoscópica 
(E) Marmar 

56 
Paciente com prótese semirrígida, implantada há sessenta dias, 
queixa-se de dor peniana. 
O diagnóstico mais provável para o caso descrito acima é 
(A) infecção subclínica. 
(B) psicológico. 
(C) prótese muito longa. 
(D) prótese defeituosa. 
(E) indicação de troca por prótese inflável. 

57 
As opções a seguir apresentam situações que têm relação com o 
aparecimento da Doença de Peyronie, à exceção de uma. 
Assinale-a. 
(A) Contratura de Dupuytren 
(B) Uso de betabloqueadores 
(C) Diabetes 
(D) Uso de colchicina 
(E) Timpanoesclerose 

58 
A tomografia computadorizada sem contraste é o exame de 
escolha para o diagnóstico de litíase urinária, entretanto, ela não 
consegue identificar cálculos de 
(A) ácido úrico. 
(B) cistina. 
(C) oxalato de cálcio. 
(D) estruvita. 
(E) indinavir. 

59 
Na Doença de Parkinson, o achado urodinâmico mais comum é 
(A) a arreflexia. 
(B) a hiperatividade detrusora. 
(C) a hipocontratilidade detrusora. 
(D) a diminuição da sensibilidade vesical. 
(E) a dissinergia detrusora esfincteriana. 

60 
Paciente com diagnóstico de carcinoma in situ (CIS) da bexiga foi 
tratado com quimioterapia intravesical com BCG. Nova biópsia 
mostra persistência do CIS. 
Assinale a opção que indica o tratamento mais indicado para o 
caso acima. 
(A) Cistectomia parcial da área afetada pelo CIS 
(B) Cistectomia radical 
(C) Novo ciclo de indução com BCG 
(D) Quimioterapia intravesical com Mitomicina C 
(E) Radioterapia 

61 
Nas situações a seguir, a ultrassonografia do aparelho urinário 
deve ser realizada, obrigatoriamente, para pacientes com 
hiperplasia prostática benigna, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Nictúria 
(B) Creatinina elevada 
(C) Hematúria 
(D) Suspeita de litíase 
(E) Neutropenia 

62 
A presença de hipertensão, hipocalemia, hipernatremia e alcalose 
metabólica caracteriza a síndrome de 
(A) Cushing. 
(B) Acidose tubular renal. 
(C) Conn. 
(D) Klinenfelter. 
(E) Young. 

63 
Paciente com insuficiência renal crônica, em tratamento dialítico 
há mais de 10 anos, com cistos renais múltiplos bilaterais, tem 
um risco de três a seis vezes maior que a população geral de 
desenvolver 
(A) litíase. 
(B) carcinoma transicional da bexiga. 
(C) carcinomatose peritoneal. 
(D) adenocarcinoma de próstata em caso de homens. 
(E) carcinoma de células renais. 

64 
Na mulher idosa com bacteriúria assintomática, o tratamento 
antibiótico deve ser instituído em caso de: 
I. Litíase. 
II. Diabetes. 
III. Manipulação cirúrgica urinária. 
Assinale: 
(A) no caso I, apenas. 
(B) no caso II, apenas. 
(C) no caso III, apenas. 
(D) nos casos I e II, apenas. 
(E) nos casos II e III, apenas. 
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65 
O diagnóstico da Síndrome da bexiga dolorosa-cistite intersticial é  
feito por 
(A) cistoscopia. 
(B) urodinâmica. 
(C) biópsia da bexiga. 
(D) exclusão de outras patologias. 
(E) ressonância magnética. 

66 
A recepção de transplante renal é indicada para pacientes 
portadores das patologias a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Diabetes. 
(B) Obesidade. 
(C) Câncer, mesmo que tratado e com menos de 2 anos de 

seguimento. 
(D) Distúrbio psiquiátrico. 
(E) Oxalose primária. 

67 
No trauma renal, o tratamento cirúrgico imediato é 
absolutamente indicado para 
(A) lesão de alto grau. 
(B) extravazamento de contraste. 
(C) estadiamento incompleto. 
(D) hematúria. 
(E) instabilidade hemodinâmica. 

68 
Indivíduo com queda a cavaleiro, uretrorragia e hematoma 
perineal. 
Para esse caso, o primeiro procedimento a ser realizado deve ser a 
(A) uretrocistografia retrógrada. 
(B) uretrocistoscopia flexível. 
(C) cistostomia. 
(D) ressonância magnética da pelve. 
(E) urografia excretora. 

69 
O uso de antimuscarínicos é contraindicado em caso de 
(A) constipação intestinal. 
(B) idosos. 
(C) história de boca seca. 
(D) glaucoma de ângulo agudo. 
(E) qualquer tipo de glaucoma. 

70 
As opções a seguir apresentam situações em que a nefrectomia 
radical videolaparoscópica é contraindicada, à exceção de uma. 
Assinale-a. 
(A) Extensão do tumor para órgãos adjacentes. 
(B) Tumores de 4  a 10 cm de diâmetro. 
(C) Doença pulmonar grave. 
(D) Trombo de veia cava. 
(E) Linfonodos regionais maiores que 2 cm. 
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