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MÉDICO PLANTONISTA 
  

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. Marque (C) para as sentenças corretas e (E) para as erradas. 

 

(    )  Com o advento do século XXI, inaugura-se um novo paradigma dos estudos das línguas 

naturais, manifestado especialmente no deslocamento da abordagem historicista para a 

descritivista. 

(   ) A ―Linguística Moderna‖ inicia-se, portanto, sob a égide de uma abordagem estrutural 

(Estruturalismo) proposta por Ferdinand de Saussure em seu Curso de Linguística Geral (1916). 

(    )   A partir do binário langue/parole, o Estruturalismo saussuriano pondera que a língua é 

apenas um conglomerado de elementos heterogêneos e dissonantes entre si, que sublinha a 

natureza arbitrária dos signos. 

(    )  A Linguística Distribucional, desenvolvida pelo canadense Leonard Bloomfield, concebe a 

língua como condicionamento social formada a partir de respostas e estímulos. 

(    ) A abordagem Gerativista tem suas premissas nas ideias de Noam Chomsky e sua obra 

Syntactic Structures (1957). Através de suas pesquisas em torno de uma gramática 

transformacional, Chomsky defende a ideia de que a linguagem está introduzida na natureza 

humana e não em seu contexto social. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento de parênteses, da 

parte superior para a inferior. 

a)C – E – C – C – E  b)E – C – E – E  –C      c)E – E – C – C  – C  d)C – C  – E  – E – E  

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 
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III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 

19. No concurso da prefeitura de Pentecoste para o cargo de professor, tivemos a seguinte 

classificação: 

I- Ana ficou na frente de Nayara e Antônio. 

II- Nayara ficou na frente de José. 

III- Maria ficou na frente de Ana. 

IV- José não ficou na última classificação. 

a) Ana ficou em 1º lugar.   b) Ana ficou no segundo lugar. 

c) Nayara ficou em segundo lugar.  d) Antônio ficou no último lugar.  

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  
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(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 

 

27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 
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competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. O diretor – executivo da Match Services, Raymond Whelan, se entregou à polícia por 

suposto envolvimento com a máfia dos ingressos na Copa do Mundo. Tal crime consistia: 

a) Venda de ingressos falsificados. 

b) Venda de um mesmo ingresso para pessoas diferentes. 

c) Vendas por preços superfaturados de ingressos da área vip. 

d) Venda ilegal de ingressos da área vip – local cedido pela FIFA para patrocinadores e 

delegações de seleções. 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

31. De acordo com a Lei nº 8.080/90 analise as assertivas abaixo.   

I- Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena.   

II- O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído pela Lei nº 8.080/90 com 

os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.  

 

É CORRETO o que se afirma em:   

a) I é falso b)  II é falso   c) I e II são verdadeiras   d) I e II são falsos  

  
 

32. De acordo com a Lei nº 8.142/90, assinale a alternativa CORRETA.   

 

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde 

e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 

esfera do governo.  

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional 

de Saúde.  

c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária 

em relação ao conjunto dos demais segmentos.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

33. Acerca das competências da direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), 

assinale V para verdadeira e F para falsa: 

(    ) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.  

(   )participar na formulação e na implementação apenas das políticas de controle das 

agressões ao meio ambiente e de saneamento básico.  

(   )participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - 20/07/2014 

10 
 

agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 

humana.   

 

A sequência CORRETA é:   

a) V,F, V  b) V, V, V  c) F,V,V  d) F, V, F  

 

34.  Dentre os agravos de Notificação Compulsória, é NÃO podemos especificar o(a):  

a) Distúrbios sanitários ambientais. 

b) Acidente com exposição a material biológico. 

c) Acidente de trabalho em crianças e adolescentes.  

d) Lesões por Esforços Repetitivos (LER).  

 

35. Para constituir consórcios para desenvolver os serviços de saúde, os municípios 

deverão aplicar o princípio da direção:  

 

a) Paralela.     b) Única.   c) Hospitalar.       d) Autárquica.   

 

36. NÃO são atribuições comuns da União, Estados, Municípios e Distrito Federal: 

a) Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à 

saúde.  

b) Organização e coordenação do sistema de informação de saúde. 

c) Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento 

emergencial.  

d) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.  

 

37. Assinale a alternativa CORRETA.  

a) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos 

procedimentos de vacinação.  

b) A vigilância epidemiológica compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde. 

c) A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção 

básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

38. NÃO são sistema e base de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar 

informações de interesse da Saúde do Trabalhador:  

a) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). 

b) Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB).  

c) Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).  

d) Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

 

39. A Atenção Básica tem como fundamentos: 

I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 

com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação 

descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade. 

II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 

programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma 

interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços. 
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III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento 

constante de sua formação e capacitação. 

  

a) I e II estão corretas   b) II, III e IV estão corretas 

c) I, II e III estão corretas  d) Todas estão corretas 

 

40. NÃO são características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 

a) garantia dos fluxos de referência e contra-referência aos serviços especializados, 

de apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar. 

b) programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos 

problemas de saúde mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência 

resolutiva à demanda espontânea. 

c) desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-

doença da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida. 

d) desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco 

comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o 

aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis. 

 

41. Em relação ao código de ética médica, aponte a opção ERRADA: 

 

a)O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no 

desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. 

b)Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública 

ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a 

serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, 

salvo quando em benefício do paciente. 

c)As relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no respeito 

mútuo, na liberdade e na independência de cada um, buscando sempre o interesse 

e o bem-estar de cada um. 

d)Deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação 

fazê-lo, expondo a risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por decisão majoritária 

da categoria. 

 

42. A amamentação traz inúmeros benefícios para a mãe e o filho. Em relação ao 

aleitamento, aponte a alternativa CORRETA: 

 

a) A lactopoese é mantida pela existência do reflexo neuroendócrino de sucção, que 

age no eixo hipotalâmico-hipofisário e acaba por inibir a liberação de prolactina. 

b) Os hormônios liberados pela lactante não são capazes de atuar na criança, 

através do leite. 

c) A quantidade normal de leite produzida varia de acordo com a mulher e as 

necessidades do bebê. A OMS estima em 1.200 ml por dia, valor médio satisfatório para 

os seis primeiros meses de vida.  

d) À secreção da glândula mamária na primeira semana pós parto segue-se um leite de 

transição, por 4 a 5 semanas, para finalmente surgir o leite maduro definitivo.  

 

43. Em relação à hiperêmese gravídica, aponte a opção ERRADA: 
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a) Nas formas graves, o vômito persiste, que obriga ao jejum forçado, acabando 

por determinar lesões dismetabólicas. A paciente nada ingere e ainda vomita. As 

alterações hidroeletrolíticas diminuem. 

b) Pacientes nas êmese simples, por 2 a 4 semanas, apresentam depleção de água e de 

eletrólitos, sem atingir, contudo, importante alteração nutricional. Ocorre perda 

ponderal de cerca de 4% e o pulso mantém-se em torno de 100 batimentos por minuto. 

c) No quadro grave, pode-se ter choque com hipotensão, pulso rápido  e fino e 

extremidades frias. 

d) Habitualmente a oligúria exprime hipovolemia, que pode traduzir sequela de 

insufuciência renal aguda (necrose tubular). 

 

44. O teste diagnóstico mais conveniente para se avaliar os distúrbios de 

hemocoagulação é: 

 

a) Dosagem de fibrinogênio (na CID consideram-se 150-200mg% como graus 

subclínicos de hipofibrinogenemia). 

b) Teste de weiner (no caso de hemorragias graves este mostra um coágulo 

disperso, quase sem formação). 

c) Tempo de protrombina (elevado na CID). 

d) Dosagem dos PDF (aumentada na CID). 

 

45. A gemelaridade, o polidrâmnio e amniorrexe prematura são alguns fatores de 

prematuridade. Indique a alternativa que não mostra o tratamento inicial (de ataque): 

 

a) Repouso absoluto no leito 

b) Administração de diazepínico: 3amp, 30 mg,IM 

c) Corticoide: betametasona 

d) Acompanhamento materno (contração, condições cervicais, PA, frequência 

cardíaca) e fetal. 

 

46. O Brasil vem acumulando importantes vitórias na área de vigilância epidemiológica, 

prevenção e controle de doenças, a exemplo da erradicação da poliomielite e eliminação 

do sarampo. Aponte a assertiva ERRADA. 

 

a) No Brasil, a Campanha de Erradicação da Varíola (CEV) − 1966-73 − é 

reconhecida como marco da institucionalização das ações de vigilância no país, tendo 

fomentado e apoiado a organização de unidades de vigilância epidemiológica na 

estrutura das secretarias estaduais de saúde. 

b) Vigilância epidemiológica pode ser definida como ―um conjunto de ações que 

proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos‖. 

c) Por propósito, a vigilância epidemiológica deve fornecer orientação técnica 

permanente para os profissionais de saúde que têm a responsabilidade de decidir sobre a 

execução de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse 

fim, informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como 

dos fatores que a condicionam, numa área geográfica ou população definida. 
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d) A atual orientação para o desenvolvimento do SNVE estabelece, como 

prioridade, o fortalecimento dos sistemas estaduais e nacionais de vigilância 

epidemiológica, dotados de autonomia técnico-gerencial para enfocar os problemas 

de saúde próprios de suas respectivas áreas de abrangência. 

 

47. Em se discorrendo sobre úlceras pépticas e gastrite, qual a opção ERRADA? 

 

a) As principais causas de úlcera péptica são fatores externos ao tubo digestivo, 

como hiposecreção ácida (hipocalcemia, hipoparatiroidismo), insuficiência 

vascular, proliferação celular (radiações ou quimioterapia). 

b) São sintomas da gastrite: sensação de pressão no estômago, cefaleia, anorexia, 

vómitos e náuseas, intolerância à comida.  

c) Suas principais complicações são úlcera ou carcinoma e anemia megaloblástica 

d) O diagnóstico da úlcera gástrica pode ser feito através de raio x, endoscopia 

digestiva com biópsia e pesquisa de sangue oculto nas fezes. 

 

48. A patogênese de uma úlcera duodenal pode ser semelhante à da úlcera gástrica. Em 

relação a esse e outros agravos intestinais, aponte a opção INCORRETA: 

 

a) O tratamento da constipação consiste em alterações da dieta (rica em fibras) e estilo 

de vida, uso de laxantes, por exemplo.  

b) Os principais sintomas englobam: dor epigástrica que não alivia com os 

alimentos e os antiácidos e hemorragias gastrointestinais. 

c) Entre as causas de diarreia estão as exsudativas ou inflamatórias (lesão orgânica da 

parede do intestino mais comum no cólon) e as oleosas (má absorção e má digestão das 

gorduras). 

d) A obstipação pode ter como causa neuropatias autonómicas. 

 

49. Em relação à mecânica das fraturas, assinale a opção INCORRETA: 

 

a) A tenacidade à fratura de iniciação é considerada uma propriedade do material e 

portanto deve ser independente de tamanho, geometria e níveis de carregamento para 

um material com uma determinada microestrutura. 

b) No entanto, para materiais que apresentam uma parcela significativa de 

plasticidade antes do crescimento estável da trinca, os métodos de KIc são mais 

aplicáveis. 

c) O comportamento de um metal ou liga metálica em fratura pode ter várias 

classificações, dependendo do critério abordado. 

d) Sob o ponto de vista de micromecanismos de fratura, podemos dizer que a fratura 

dúctil normalmente ocorre por cisalhamento, enquanto que a fratura frágil ocorre por 

clivagem. 

 

50. Em relação às alterações do aparelho respiratório, aponte a opção INCOERENTE: 

 

a) São indicadores de normalidade funcional respiratória: relação V/Q, oximetria, 

gasometria, volumes pulmonares, PaCo2/ PCO2, HCO3. 

b)  A relação entre o ar alveolar e o débito cardíaco, é chamada relação 

ventilação/perfusão (índice V/Q). 

c) No indivíduo normal, existem várias áreas com diferentes índices V/Q, no ápice o 

V/Q é alto, pois a ventilação é melhor que a perfusão. 
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d) A relação ventilação perfusão (V/Q) é a razão existente entre a quantidade de 

ventilação e a quantidade de sangue que chega a esse pulmão, tendo como valores 

normais por volta de 1,8. 

 

51. A AIDS se constitui um sério problema de saúde pública. Em relação a esse agravo 

aponte a opção ERRADA: 

 

a)A AIDS é causada pelo retrovírus da família entiviridae HIV-1 e HIV-2. O 

reservatório é o homem sendo a fonte de transmissão através do contato sexual, 

secreções sanguíneas, contato com objetos contaminados e também pelo leite materno. 

b) A prevenção é o único meio de controle, propagação e disseminação desse vírus, mas 

ainda assim esse vírus tem atingido a população de maneira indiscriminada, onde 

predomina os casos novos e as formas de exposição sexual e parenteral. 

c)O tipo de parto mais indicado para evitar a infecção do bebê pelo HIV vai depender, 

principalmente, do estado de saúde da mãe. Para gestantes soropositivas com carga viral 

maior ou igual a 1000 cópias/ml ou desconhecida após 34 semanas de gestação, o mais 

indicado é a cesariana eletiva, aquela realizada antes do início do trabalho de parto, sem 

rompimento da bolsa.  

d) Em casos de gestantes que chegam ao serviço de saúde já em trabalho de parto, 

e que não fizeram o tratamento durante a gravidez, o tipo do parto deve ser pela 

cesariana, indiscriminadamente. 

 

52. São várias as vacinas que devem ser administradas desde a infância com a finalidade 

de se prevenir agravos sérios. Marque a opção errada em relação ao calendário vacinal 

da criança. 

 

a) a vacina hepatite B deve ter aplicada a primeira dose nas primeiras 12/24 horas de 

vida. O esquema de quatro doses também pode ser utilizado, na dependência das 

vacinas combinadas a DTPw ou DTPa disponíveis. Nesses casos, após a dose ao 

nascimento, serão aplicadas mais três doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade. 

b) Se mãe HBsAg+, administrar vacina hepatite B e HBIG nas primeiras 12/24 horas de 

vida. 

c) em relação à vacina Hib, recomenda-se o reforço aos 15-18 meses, principalmente 

quando forem utilizadas, na série básica, vacinas Hib nas combinações com DTPa. 

d)Influenza (gripe): indicada, respeitando a sazonalidade da doença, a partir dos 8 

meses de idade. No primeiro ano de vacinação de criança com menos de 9 anos: 

administrar duas doses, com um mês de intervalo. 

 

 

53. A respeito do acidente vascular cerebral, a alternativa ERRADA é: 

 

a) Nos primeiros momentos do AVC isquêmico não há morte de tecido cerebral, mas 

a falta de suprimento sanguíneo provoca a rápida degeneração do tecido cerebral, um 

tecido metabolicamente muito ativo e que demanda muito oxigênio e glicose para 

manter seus neurônios vivos. 

b) A punção lombar deve ser realizada em todos os tipos de AVC. 

c) Quando o cérebro ou o tecido que o envolve (meninges) não são devidamente 

irrigados pela corrente sanguínea, as células que seriam banhadas por este sangue 

morrem causando danos cerebrais. Muitas vezes um AVC pode deixar sequelas 

temporárias ou permanentes dependendo da sua localização e gravidade. 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - 20/07/2014 

15 
 

d) O diagnóstico deve ser feito, preferencialmente, através de imagem (tomografia, 

ressonância). 

 

54. A função primária do sistema cardiovascular é levar sangue para os tecidos, 

fornecendo, assim, os nutrientes essenciais para o metabolismo das células, enquanto ao 

mesmo tempo, remove os produtos finais do metabolismo das células. Qual das opções 

abaixo está ERRADA em relação ao tema? 

 

a) O débito cardíaco é a intensidade ou velocidade por minuto pela qual o sangue é 

bombeado por qualquer dos átrios. 

b) Para a digoxina não é permitida uma dose de ataque inicial (maior) em função 

da sua meia vida longa, ocasionando uma concentração efetiva mínima no sangue 

em menor tempo. 

c) O suporte inotrópico busca reverter ou minimizar as alterações fundamentais 

provocadas pela disfunção ventricular. O principal objetivo da terapêutica com 

inotrópicos no manuseio de pacientes cardiopatas é garantir uma oferta satisfatória de 

oxigênio aos tecidos, corrigindo o inadequado débito cardíaco. 

d) Os agentes inotrópicos aumentam a contratilidade miocárdica. Atingem esse 

objetivo promovendo aumento da concentração e disponibilidade de cálcio intracelular  

 

55. Ainda em relação aos medicamentos utilizados nas alterações cardiovasculares, 

indique a alternativa falsa. 

 

a)Os digitálicos possuem índice terapêutico estreito com pequena margem de segurança. 

b)Os principais sinais e sintomas de toxicidade digitálica são náuseas e dor abdominal, 

alterações visuais, insônia, depressão, arritmias e bloqueio cardíaco completo. 

c)O uso de inibidores da FDER devem ser utilizados em pacientes não responsivos a 

terapia com glicosídeos cardíacos/digitálicos  ou com diuréticos ou vasodilatadores nos 

casos de insuficiência cardíaca. 

d)Os inibidores de FDE são utilizados no tratamento a longo prazo no tratamento 

da insuficiência cardíaca e a curto prazo em pacientes que aguardam transplantes  

cardíacos. 

 

56. A esquizofrenia é um termo psiquiátrico que serve para denominar uma afecção 

mental que se caracteriza pelo relaxamento das formas usuais de associação de ideais, 

baixa de afetividade, autismo e perda de contato vital com a realidade. Aponte a opção 

correta a respeito do agravo: 

 

a) Os medicamentos mais comuns para o tratamento da ―esquizofrenia paranóide‖ são: 

o Thorazine, o Haldol e o Risperdal, capazes de combater os sintomas de maneira pouco 

eficaz. 

b) Sem medicação e acompanhamento psicoterapêutico, a maior parte dos 

“esquizofrênicos paranóides” tornam-se incapazes de operar no mundo real. Sem 

auxílio dos medicamentos e da orientação de um profissional competente, eles 

poderão desenvolver severas alucinações e desilusões, podendo, facilmente, se 

tornarem perigosas, tanto para eles mesmos como para as pessoas que o cercam. 

c) Como a doença é incurável, terapias convencionais ou grupais podem ajudar o 

paciente a entender melhor a sua condição, aprendendo, com isso, a conviver com sua 
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doença, o que é decisivo para o aumento gradual de sua qualidade de vida e 

produtividade. O tratamento farmacológico é tem pouco papel na recuperação. 

d) O biperideno é uma medicação anticolinérgica usada para tratar a doença de 

Parkinson, usada para controlar os efeitos colaterais dos antipsicóticos. Possui forte 

efeito sobre o funcionamento mental, não apenas sobre as funções motoras. 

 

57. Cerca de 17 Milhões de brasileiros são atingidos pela depressão. A OMS prevê que 

em 2020 a depressão passe a ser a segunda maior causa de incapacidade e perda de 

qualidade de vida. Marque a opção ERRADA: 

a)Depressão – ocorre em indivíduos oprimidos e que reagem fortemente à rejeição.  

b)Depressão maior – é uma doença que se caracteriza pelo transtorno de humor, onde a 

sensação de tristeza, pesar, raiva e frustação interferem no cotidiano por um longo 

período. 

c)Depressão clínica – relação de cinco ou mais sintomas preestabelecidos,  presentes 

por no mínimo, duas semanas. 

d)Distimia – os traços essenciais são o estado depressivo leve e prolongado. 

58. A Organização Mundial de Saúde recomenda ações fundamentais para a pré-natal, 

perinatal e puerperal. Tais recomendações basearam-se em revisão sistemática de 

estudos controlados e da aplicação dos conceitos da Medicina Baseada em Evidências. 

São alguns exemplos dessas recomendações, EXCETO: 

a) Não ser medicalizado, o que significa que o cuidado fundamental deve ser previsto, 

utilizando conjunto mínimo de intervenções que sejam realmente necessárias; 

b)  Ser baseado no uso de tecnologia apropriada, o que se define como conjunto de 

ações que inclui métodos, procedimentos, tecnologia, equipamento e outras ferramentas, 

todas aplicadas para resolver um problema específico. 

c) Estar centrado na mulher e no filho, dirigindo o cuidado para os dois. 

d) Ser baseado em evidências, o que significa ser embasada pela melhor evidência 

científica disponível, e por estudos controlados aleatorizados, quando seja possível, e 

apropriado. 

 

59. São exames solicitados na primeira consulta de pré-natal, EXCETO: 

 

a) dosagem de hemoglobina e hematócrito. 

b) grupo sanguíneo e fator Rh. 

c) sorologia para sífilis (VDRL): repetir próximo à 30ª semana. 

d) Urocultura. 

 

60. Quando a data e o período do mês não forem conhecidos, a idade gestacional e a 

data provável do parto serão, inicialmente, determinadas por aproximação, basicamente 

pela medida da altura do fundo do útero e pelo toque vaginal, além da informação sobre 

a data de início dos movimentos fetais, habitualmente ocorrendo entre 16 e 20 semanas. 

Podem-se utilizar a altura uterina mais o toque vaginal, considerando os seguintes 

parâmetros: 

 

a) Até a sexta semana, não ocorre alteração do tamanho uterino. 

b) Na oitava semana, o útero corresponde ao triplo do tamanho normal. 
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c) Na décima segunda semana o útero enche a pelve de modo que é palpável na sínfise 

púbica. 

d) Na 16ª semana, o fundo uterino encontra-se entre a sínfise púbica e a cicatriz 

umbilical. 

 

 




