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LÍNGUA PORTUGUESA 
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 01 à questão 04 0,5 2,5 1,25 
Da questão 05 à questão 08 1,0 2,5 2,5 
Da questão 09 à questão 10 2,0 2,5 5,0 

 
Texto I 

A educação é uma arma 
O brasileiro, principalmente o das grandes cidades, parece 

viver em pânico. O medo tornou banal desconfiar de crianças 
em semáforos ou de adultos maltrapilhos que andam pelas 
ruas. 

A cada dia aumenta o número de crimes e criminosos. 
Aqueles que já estão cegos pelo pavor não têm dúvida ao 
enxergar quem os ameaça como inimigos a serem eliminados. 
Muitos defendem a pena de morte. Outros gostam de saber 
que os marginais estão em condições repugnantes nas prisões 
em que são lançados. Mas, os piores são os que acham 
impossível regenerar um homem. 

Victor Hugo advertiu: “Quem abre uma escola fecha uma 
prisão”. Muito antes, Pitágoras conclamou: “Educar crianças, 
para que não seja necessário castigar os adultos”. Não é, 
portanto, nenhuma novidade, nem tampouco absurdo, exigir 
que se invista cada vez mais em educação. É ela que 
arrebenta grades, abre portas e liberta todos nós. 
 

(Revista Educação, out.1999. Adaptado) 
 
01. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Com base no texto  acima, o título do texto I “A educação é 
uma arma” apresenta-se em qual figura de linguagem? 
a)  Metáfora. 
b)  Catacrese. 
c)  Metonímia. 
d)  Onomatopeia. 

 
02. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

Assinale a alternativa em que todas as palavras ou 
expressões recuperam, por coesão textual, o fato da 
advertência do escritor Vitor Hugo no texto I. 
a)  liberdade, impaciência. 
b)  impossibilidade, interesse. 
c)  vontade, liberdade. 
d)  solidariedade, condenação. 

 
03. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Segundo o Texto I, a pior forma de se observar os 
criminosos é: 
a)  não tem como mudar a forma como eles levam a vida. 
b)  são pessoas a serem dizimadas da sociedade. 
c)  é muito melhor vê-los nas prisões. 
d)  o pânico que acontece  na sociedade é culpa deles. 
 
 
 
 

04. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
A expressão “parece viver em pânico”, na primeira e na 
segunda linha do texto significa que: 
a)  As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a 

criminalidade. 
b)  Os grandes filósofos já alertavam para a teoria do 

pânico na vida das pessoas. 
c)  Viver em grandes cidades transforma o cotidiano em 

um transtorno geral. 
d) Cada dia, mais e mais pessoas estão enfrentando 

problemas no cotidiano. 
 

05. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  
Na oração “Aqueles que já estão cegos pelo pavor não 
têm dúvida ao enxergar”. A partir dos estudos gramaticais 
podemos dizer que o termo destacado se refere a: 
a)  Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 
b)  Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 
c)  Oração Coordenada Sindética Explicativa. 
d)  Oração Subordinada Adjetiva Restritiva. 

 
06. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Na oração: Dentre eles, 86% fazem isso, mesmo durante o 
período de pânico. Substituindo 86% por 1%  e flexionando 
o verbo FAZER no pretérito imperfeito do indicativo, obter-
se-á: 
a)  1% fará. 
b)  1% farão. 
c)  1% fazia. 
d)  1% faziam. 

 
07. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Assinale a alternativa que apresenta palavra em sentido 
conotativo. 
a)  Não será preciso castigar os adultos. 
b)  Vários pensadores falaram sobre a criminalidade. 
c)  É o ensino que arrebenta as grades. 
d)  Muitos querem a pena de morte. 

 
08. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Atribuir-se-á o emprego de dois-pontos, em "Um poeta é 
sempre irmão do vento e da água: deixa seu ritmo por 
onde passa." (Cecília Meireles). A intenção é de anunciar: 
a)  uma explicação; 
b)  um esclarecimento; 
c)  um vocativo; 
d)  uma citação. 
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09. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
No fragmento de texto "Temos de cobrar dos deputados e 
senadores as leis necessárias para punir esses 
assassinos. Das autoridades do trânsito, fiscalização e 
multas vigorosas para quem desobedece às leis e à 
sinalização. E da justiça , rapidez e dureza com os 
infratores." (Nicole Puzzi, Veja 1280, ano 26, n° 12). 
Empregam-se as vírgulas para: 
a)  separar termos coordenados; 
b)  separar as orações adjetivas; 
c)  isolar orações intercaladas; 
d)  indicar a supressão do verbo. 

 
10. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

O segmento sublinhado pode-se substituir, sem prejuízo 
para a correção e o sentido do texto em: 
a)  O grupo que abrange os seis países mais ricos por 

onde se abarcam. 
b)  São carentes de propostas políticas por imunes a. 
c) Sob a direção de Capangas o movimento foi 

declaradamente ilegal por em cuja direção. 
d) E sobra-me uma raiva que deve valer a dos mais 

radicais interesses por talvez equivalha à. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE MÉDICO PSF 
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão11 à questão 22 0,5 2,5 1,25 
Da questão 23 à questão 34 1,0 2,5 2,5 
Da questão 35 à questão 40 2,0 2,5 5,0 

 
11. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5) 

Um homem de 24 anos apresenta úlcera genital da qual 
se isola Hemophilus ducreyi. O tratamento pode ser 
efetuado com os esquemas terapêuticos abaixo, 
EXCETO: 
a) Ceftriaxona 250 mg IM, dose única; 
b) Azitromicina 1 g VO, dose única; 
c) Ciprofloxacina 500 mg VO de 12/12h por 3 dias; 
d) Clindamicina 600 mg VO de 6/6h por 7 dias. 
 

12. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
A reativação da infecção por Toxoplasma gondi em 
pacientes com SIDA afeta mais comumente: 
a)  O sistema músculo-esquelético; 
b)  O sistema nervoso central; 
c)  Os olhos; 
d)  Os pulmões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 
Diante de um caso de meningite meningocócica, 
recomenda-se aos contactantes adultos a administração 
de: 
a) Tetraciclina 500 mg, 2 vezes ao dia, por 3 dias; 
b) Vacina anti-meningocócica; 
c) Cloranfenicol 500 mg, dose única; 
d) Rifampicina 600 mg, 2 vezes ao dia, por 2 dias. 
 

14. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
No tratamento do abscesso de pulmão adquirido na 
comunidade, é mandatória a cobertura antibiótica para: 
a) Anaeróbios; 
b) Pseudomonas; 
c) Enterococos; 
d) Estafilococos. 
 

15. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
Um paciente de 30 anos, com rins policísticos e 
insuficiência renal não-dialítica, é admitido no pronto-
socorro com quadro clínico sugestivo de cólica renal à 
direita. O exame do sedimento urinário mostra hematúria 
e proteinúria leves. O exame indicado para o diagnóstico 
de nefrolitíase é: 
a) Urografia excretora; 
b) Ressonância nuclear magnética; 
c) Tomografia computadorizada helicoidal sem contraste; 
d) Tomografia computadorizada com contraste oral. 

 
16. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 

O fator reumatoide: 
a)  Indica predisposição para doenças do colágeno, 

quando presente em pessoas normais; 
b)  Tem valor prognóstico na artrite reumatoide; 
c)  Tem alta especificidade para o diagnóstico de artrite 

reumatoide; 
d)  É positivo na artrite reumatoide juvenil na maioria das 

vezes. 
 

17. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5) 
Dentre os vários auto anticorpos presentes nas doenças 
do tecido conjuntivo, duas são altamente específicos para 
lúpus eritematoso sistêmico: 
a)  Anti-histona e anti-Sm; 
b)  Anti-DNA dupla hélice e anti-histona; 
c)  Anti-DNA dupla hélice e anti-Sm; 
d)  Anti-Ro/SSA e anti-DNA dupla hélice. 
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18. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 
Constitui achado eletrocardiográfico típico de portador de 
síndrome de Wolff- Parkinson-White: 
a)  Intervalo PR curto, onda R proeminente nas 

 derivações precordiais direitas e complexo QRS 
 alargado; 

b)  Intervalo PR curto, presença de onda delta e QRS 
 estreito; 

c)  Intervalo PR curto, presença de onda delta e QRS 
 alargado; 

d)  Intervalo PR normal, presença de onda delta e 
 inversão de onda T. 

 
19. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 

O uso de bloqueadores beta em pacientes com 
insuficiência cardíaca baseia-se nas premissas abaixo, 
EXCETO uma. Assinale-a: 
a)  Existem evidências científicas de que os beta 

bloqueadores reduzem a incidência de morte súbita 
nesses pacientes; 

b) Beta bloqueadores não seletivos devem ter indicação 
preferencial no tratamento da insuficiência cardíaca; 

c)  Ao se introduzir beta-bloqueador no tratamento da 
insuficiência cardíaca, deve-se retirar o digital do 
esquema terapêutico; 

d) O ajuste da dose deve ser progressivo, pois alguns 
pacientes pioram o estado de insuficiência no início do 
tratamento. 

 
20. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

Recém-nascido de parto normal, a termo, pesando 3.300g 
ao nascer chega ao ambulatório com 8 dias de vida, 
pesando 3.350g, mamando exclusivamente, ao seio 
materno. A mãe refere 6 evacuações diárias de aspecto 
amarelado, com grumos, semilíquidas. Diante desse 
quadro, o pediatra deve informar que: 
a) Trata-se de diarreia aguda viral, autolimitada e orientar 

hidratação oral; 
b) O quadro apresentado é normal, tranquilizando a mãe; 
c) É necessário complementar o leite materno por causa 

do ganho de peso insuficiente; 
d) É preciso ficar alerta para sinais de desidratação e 

reavaliar após dois dias. 
 
21. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Durante o período em que a mãe está amamentando, o 
leite materno estará formalmente contraindicado, 
enquanto ela fizer uso regular de: 
a) Cefazolina; 
b) Tramadol; 
c) Ivermectina; 
d) Amiodarona. 

 
 
 
 
 

22. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
Destruição dos nervos cutâneos: 
a) Tuberculose; 
b)  Esporotricose; 
c)  Hanseníase; 
d)  Histoplasmose. 

 
23. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Considera-se sinal de alarme para propedêutica armada 
na dispepsia funcional: 
I -  Anemia. 
II -  Hematêmese. 
III - Massa abdominal palpável. 
Está (ão) correta(s): 
a)  apenas a I; 
b)  apenas a II; 
c)  apenas a III; 
d)  I, II e III. 

 
24. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 

Quanto à doença de Refluxo gastroesofágico, é possível 
afirmar que: 
a) Ausência de achados endoscópicos descarta a 

patologia; 
b)  Sempre é indicada pHmetria ambulatorial de 24h; 
c)  O teste de Bernstein confirma refluxo ácido patológico; 
d)  O exame radiológico é útil na identificação de 

estreitamento. 
 
25. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Num paciente com feocromocitoma, a manifestação 
clínica mais frequente é: 
a) Hipotensão ortostática; 
b) Hipertensão arterial; 
c) Sudorese excessiva; 
d) Desmaio. 

 
26. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Os critérios para a seleção do tratamento inicial para o 
DM tipo 2 variam de acordo com o profissional. Mas a 
primeira opção para pacientes obesos seria: 
a) Repaglinida; 
b) Nateglinida; 
c) Metformina; 
d) Clorpropamida. 

 
27. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0) 

Mulher de 30 anos deu entrada na emergência 
apresentando quadro de dismenorreia importante. Pelo 
seu relato, constatou-se que houve piora progressiva 
destes episódios álgicos num período de 3 anos, tendo 
necessitado de outros atendimentos emergenciais. Nega 
gestação prévia. A hipótese diagnóstica mais provável é: 
a)  Endometriose pélvica; 
b)  Miomatose uterina;  
c)  Anexite crônica;  
d)  Tuberculose genital. 
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28. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 
Paciente com queixa clínica de corrimento vaginal 
amarelado, de odor fétido e prurido vaginal. Referia ainda 
piora do odor após relações sexuais. O exame 
bacterioscópico do conteúdo vaginal revelou a presença 
de clue cells. Qual o provável agente etiológico? 
a)  Gardnerella vaginalis; 
b)  Trichomonas vaginalis; 
c)  Candida albicans;  
d)  HPV. 
 

29. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0) 
Sobre os transtornos induzidos pelo álcool, podemos 
afirmar, EXCETO: 
a)  O abuso de álcool reduz a expectativa de vida em 

cerca de 10 anos; 
b)  O álcool está à frente de todas as outras substâncias 

em mortes relacionadas a substâncias; 
c)  Cerca de 75% de todos os acidentes automobilísticos 

envolvem um motorista embriagado; 
d)  As causas mais comuns de morte entre pessoas com 

transtornos relacionados ao álcool são suicídio, 
câncer, cardiopatias e doença hepática. 

 
30. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 

O melhor exame para estimar o ferro total do organismo, 
principalmente o de depósito, é: 
a) Dosagem de hemoglobina; 
b) Dosagem de ferro sérico; 
c) Dosagem de ferritina; 
d) Capacidade total de transporte de ferro. 

 
31. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 

A Dengue Hemorrágica apresenta as seguintes 
características, EXCETO. 
a) Sintomas iniciais se agravam na primeira semana; 
b) Hemodiluição; 
c)  Prova do laço positiva; 
d) Trombocitopenia. 

 
32. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Em relação ao trauma torácico, assinale a alternativa 
correta: 
a) Doentes com hipotensão arterial devem receber 

solução cristalóide e transfusão de sangue por meio 
de acessos venosos calibrosos em membros 
inferiores; 

b) Trauma penetrante em região cervicotorácica 
raramente dá origem a lesões mediastinais; 

c) No trauma contuso, a energia envolvida no evento tem 
importância relativa, isto é, pode não ser importante; 

d) As grandes reposições volêmicas são imprescindíveis, 
antes do ato operatório. 

 
 
 
 

33. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
Quanto à terapia para cessação do tabagismo, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Para gestantes, é preferível indicar a goma de mascar 

de nicotina a indicar adesivo de nicotina; 
b) Há contraindicação do uso de bupropiona para 

aqueles indivíduos que tiveram convulsão febril na 
infância; 

c) A bupropiona está contraindicada para indivíduos 
portadores de tumor de sistema nervoso central e 
doença cerebrovascular; 

d) Pacientes que tiveram infarto agudo do miocárdio têm 
contraindicação absoluta para o uso de adesivo ou 
goma de mascar. 

 
34. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Quanto ao carcinoma de pequenas células, não se pode 
afirmar que: 
a) A classificação se distribui em dois estádios: doença 

localizada (DL) e doença extensa (DE); 
b) Há indicação de radioterapia na DL; 
c) É o tipo histológico mais relacionado com o tabagismo; 
d) Há indicação de radioterapia e quimioterapia nos 

casos de DE. 
 
35. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

Pelas diretrizes do SUS, os serviços de saúde podem ser 
oferecidos à população tanto por agentes públicos, como 
privados. Em relação à articulação entre esses setores, 
pode-se afirmar que: 
a) O setor privado lucrativo é o que melhor se articula 

com o SUS por meio de contratos de prestação de 
serviços; 

b) O acesso aos serviços do SUS só pode ser garantido 
às parcelas de menor poder aquisitivo da população; 

c) Os setores públicos e privado não devem se articular, 
pois atendem a públicos distintos; 

d) É recomendável que o setor privado, vinculado a 
entidades sem fins lucrativos, seja inserido no sistema 
de atendimento pelo SUS através de contratos de 
prestação de serviços. 

 
36. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

Quando se divide o número de óbitos de uma 
determinada doença pelo número de casos da mesma 
doença, multiplicando-se o resultado por 100 ou 1.000, 
está se referindo ao coeficiente de: 
a)  Mortalidade Infantil; 
b)  Mortalidade Pós-Neonatal;  
c)  Mortalidade Geral; 
d)  Letalidade. 
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37. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
Considera(m)-se negligência médica: 
a) Situação em que o médico deixa de empregar um 

cuidado necessário, produzindo dano à saúde do 
paciente; 

b)  Situação em que o médico atua de maneira abusiva, 
não atendendo as normas de cautela de maneira 
intempestiva, precipitada, produzindo dano à saúde do 
paciente; 

c)  Situação em que o médico atua, sem possuir o 
preparo técnico adequado, ou seja, com insuficiência 
técnica. É a incapacidade ou a inabilitação para 
exercer determinado ofício; 

d)  As manobras audaciosas e as altas intempestivas. 
 

38. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
A Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS-
SUS 01/2002) NÃO tem entre seus objetivos: 
a) Centralizar as ações e serviços de saúde no nível 

federal; 
b) Ampliar as responsabilidades dos municípios na 

Atenção Básica; 
c) Buscar maior equidade em saúde; 
d) Estabelecer estratégia de hierarquização dos serviços 

de saúde. 
 

39. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
Segundo a Lei Federal 8.080, de 19 de Setembro de 
1990, considere as seguintes ações: 
I - A União poderá executar ações de vigilância 

epidemiológica e sanitária em circunstâncias 
especiais, como na ocorrência de agravos inusitados 
à saúde, que possam escapar do controle da direção 
estadual do Sistema Único de Saúde - SUS ou que 
representam risco de disseminação nacional. 

II -  Á direção estadual do Sistema Único de Saúde- SUS 
compete formular, avaliar e apoiar políticas de 
alimentação e nutrição. 

III -  Á direção municipal do Sistema Único de Saúde- 
SUS compete executar serviços de vigilância 
epidemiológica, de vigilância sanitária de alimentação 
e nutrição de saneamento básico e de saúde do 
trabalhador. 

São verdadeiras: 
a)  Todas as afirmações; 
b)  Apenas as afirmações I e II; 
c)  Apenas as afirmações I e III; 
d)  Apenas as afirmações II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. (Fundelta) (Valor da questão 2,0) 
A Norma Operacional Básica 96 conceitua, como gestão, 
a atividade e responsabilidade de dirigir um sistema de 
saúde. Como exemplo de gestor do SUS, podemos citar: 
a)  Auditor financeiro; 
b)  Diretor de hospital; 
c)  Ministro da Saúde; 
d)  Chefe de ambulatórios. 
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