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CONHECIMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Somos um país de analfabetos 

 
        Segundo pesquisa do confiável IBGE, estamos num vergonhoso lugar entre os 
países da América Latina, no que diz respeito à alfabetização. O que nos faltou e tanto 
nos falta ainda? Posso dizer que tem sobrado ufanismo. Não somos os melhores, não 
somos invulneráveis, somos um país emergente, com riquezas ainda nem descobertas, 
outras mal administradas. Somos um povo resistente e forte, capaz de uma alegria e 
fraternidade que as quadrilhas, o narcotráfico e assustadora violência atuais não 
diminuem. Um povo com uma rara capacidade de improvisação positiva, esperança e 
honradez. 
        O sonho de morar fora daqui para escapar não vale. Na velha e sisuda Europa não 
há um sol como este. Recordo meu espanto na primeira estada por lá, num verão, vendo 
o sol oblíquo e pálido. Lá não se ri, não se abraça como aqui. Eles trabalham mais e 
ganham mais, é  verdade. A pobreza por lá é menos pobre porque, se fosse miserável, 
morreriam todos de frio na primeira nevasca. O salário-desemprego é tão bom que, 
infelizmente, muitos decidem viver só com ele: o mercado de trabalho lá também é cruel, 
e com os estrangeiros, nem se fala. Em muitas coisas somos melhores. 
         Mas somos um país analfabeto. Alfabetizado não é, já disse e escrevo 
frequentemente, aquele que assina seu nome, mas que assina um documento que leu e 
compreendeu. A verdadeira democracia tem de oferecer a todos esse direito, pois ler e 
escrever, como pensar, questionar e escolher, é um direito. É questão de dignidade. [...] 
Não preciso ser intelectual, mas devo poder redigir ao menos um breve texto decente e 
claro. Preciso ser bem alfabetizado, isto é, usar meu instrumento de expressão completo, 
falado e escrito, dentro do meu nível de vida e do nível de vida do meu grupo. 
          Para isso, é essencial uma boa escola desde os primeiros anos, dever inarredável 
do estado. [...] Enquanto alardeamos façanhas, descobertas, ganhos e crescimento 
econômico, a situação nesse campo está cada vez pior. 
         [...] A única saída para tamanha calamidade está no maior interesse pelo que há de 
mais importante no país: a educação. [...]Assim se mudará o Brasil, o resto é conversa 
fiada. Investir nisso significa criar mais oportunidades de trabalho: muito mais gente 
capacitada a obter salário decente. Significa saúde: gente mais bem informada não 
adoece por ignorância, isolamento e falta de higiene. Se ao estado cabe nos ajudar a ser 
capazes de fazer, entender, questionar e escolher nossa vida, é nas famílias, quando 
podem comprar livros, que tudo começa. “Quantos livros você tem em casa, quantos leu 
este mês? E jornal?”, pergunto, quando me dizem que os filhos não gostam de ler. 
Família tem a ver com moralidade, atenção e afeto, mas também com a necessária 
instrumentação para o filho assumir um lugar decente no mundo. Nascemos nela, nela 
vivemos. Mas com ela também fazemos parte de um país que nos deve, a todos, uma 
educação ótima.   Ela trará consigo muito de tudo aquilo que nos falta.  

 
(LUFT, Lia. Revista Veja,São Paulo, n. 39, p. 24, out. 2009) 

 
 
1. Considere o fragmento: 

 
“Segundo pesquisa do confiável IBGE, estamos num vergonhoso lugar entre os países 
da América Latina, no que diz respeito à alfabetização.” 
 
Ao recorrer a informações fornecidas pelo IBGE, a autora revela 
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a) domínio do assunto discutido, reforçando a capacidade persuasiva do texto. 
b) a ausência de argumentos próprios para fundamentar as idéias discutidas no texto. 
c) conhecimento superficial do assunto abordado. 
d) uma estratégia de convencimento não pertinente, inadequada, insuficiente. 
e) a incompatibilidade entre as suas afirmativas e os dados apresentados por tal 

instituição. 
 

2. Considere o fragmento:  
“Posso dizer que tem sobrado ufanismo. 

 
Encontra-se uma expressão sinônima para o termo destacado em: 
 
a) o pouco ardor patriótico. 
b) a consciência da necessidade da preservação ambiental. 
c) a arte de fazer política. 
d) a liberdade de expressão. 
e) o orgulho excessivo em relação às riquezas brasileiras.  

 
3.De acordo com  a leitura do texto, é correto afirmar: 

 
a) O fato de sermos um país emergente nos levará, inevitavelmente, a uma educação 

de qualidade. 
b) Alfabetizado é aquele que assina o seu próprio nome. 
c) As quadrilhas, o narcotráfico, a violência têm impedido o estado de investir 

efetivamente em educação. 
d) Um país verdadeiramente democrático precisa de cidadãos portadores não só de 

um competente desempenho lingüístico, mas também de uma consciência da 
necessidade do exercício da cidadania. 

e) O Brasil só resolverá a questão do analfabetismo quando o povo se conscientizar 
da necessidade de ser intelectual. 
 

4. Considerando o gênero, a tipologia predominante e a organização do texto, NÃO é 
correto dizer que 

 
a) as afirmações são generalizantes, ficando a necessitar de comprovações que lhes 

sirvam de suporte. 
b) o uso dos verbos predominantemente no presente do indicativo traduz a atualidade 

do tema em discussão. 
c) as estruturas oracionais interrogativas do primeiro parágrafo impõem ao texto um 

tom de conversa com o leitor, conduzindo-o a uma reflexão sobre alguns aspectos 
abordados. 

d) os argumentos apresentados são sempre apoiados em experiências vivenciadas 
pela autora. 

e) a autora, em sua argumentação, inclui-se entre os analfabetos do seu país. 
 

5. Considere o fragmento: 
”O salário-desemprego é tão bom que, infelizmente, muitos decidem viver só com ele.” 
 
Sobre os termos em destaque, é correto afirmar: 

 
I. O que estabelece a relação sintático-semântica de consequência.  
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II. O termo infelizmente refere-se à estrutura oracional “que muitos decidem viver 
só com ele”. 
III. O termo só significa sozinho. 
  

Está(ão) correta(s): 
 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) III 
e) I, II e III 
 

6. No fragmento “Na velha e sisuda Europa não há um sol como este”, o verbo haver é 
impessoal. Esse emprego também aparece na forma verbal destacada em: 

 

a) Ele havia optado por residir na Europa. 
b) Aquele povo há de vencer os seus maiores desafios. 
c) Convivemos com essa realidade há muitos anos. 
d) A autora houve do IBGE os dados necessários. 
e) O governante se houve muito bem na aplicação dos recursos destinado à 
educação. 

 
7. Considere o fragmento: 
“Eles trabalham mais [...]”. 
 

A regência do verbo trabalhar é a mesma da forma destacada em: 
 

a) “A Enquanto alardeamos façanhas [...]”. 
b)  “Recordo meu espanto na primeira estada por lá [...]”. 
c) “Não somos os melhores [...]”. 
d) “[...] gente mais bem informada não adoece por ignorância [...]”.  
e) “[...] tudo aquilo que nos falta”. 

 
8. O referente da expressão em destaque está incorreto em: 
 

a) “Mas com ela também fazemos parte [...]” – a família. 
b) “[...] somos um país emergente, com riquezas ainda nem descobertas, outras mal 

administradas.” – riquezas. 
c) “Lá não se ri [...]” – na Europa. 
d) “[...] mas que assina um documento que leu e compreendeu.” – um documento. 
e) “[...] morreriam todos de frio na primeira nevasca.” – os analfabetos.  

 
9. Considere o fragmento:  
“Família tem a ver com moralidade [...]” 
 

A palavra, em destaque, obedece ao mesmo processo de formação apresentado em: 
 

a) Esse governante deu um sim à educação. 
b) Infelizmente, não temos consciência da nossa cidadania. 
c) O aluno lê pouquíssimo. 
d) A escola promoveu o debate que discutiu a qualidade do ensino. 
e) Na Europa, o salário-desemprego é muito bom. 
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10. No fragmento “Preciso ser bem alfabetizado, isto é, usar meu instrumento de 
expressão completo [...]”, a vírgula é empregada para separar 
 

a) uma expressão de valor explicativo. 
b) um elemento de valor retificativo. 
c) uma expressão de sentido opositivo. 
d) um elemento de valor conclusivo. 
e) uma expressão adverbial. 

 



Instituto Fecomércio  
de Pesquisas 
Econômicas e  
Sociais da Paraíba 

Serviço Social do Comércio – Sesc 
Seleção Pública de Pessoal 2009 

 

Cargo: 16 Médico / Nível Superior 
 

 

 

                                                                                               Página  
 

5 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

11. Há situações patológicas em que a família do paciente deve ser envolvida no 
processo da enfermidade. Qual a assertiva que corresponde a essa situação? 
 
a) Paciente com transtorno psiquiátrico. 
b) Doenças orgânicas subagudas. 
c) Paciente que segue as orientações terapêuticas regularmente. 
d) Paciente com enfermidade não infecciosa. 
e) Os pacientes com cardiopatias leves. 
 
12. Estudos realizados em diferentes locais e populações indicam uma alta prevalência de 
anemia em todo o país e estima-se que haja cinco milhões de crianças menores de 04 
anos com anemia no Brasil.Todos os fatores abaixo são determinantes individuais da 
anemia, EXCETO: 
 
a) Crianças entre 36  a 48 meses. 
b) Baixo peso ao nascer. 
c) Desnutrição e diarréia. 
d) Parasitoses intestinais. 
e) Infecções respiratórias nas crianças pequenas. 
 
13. A criança e o adolescente obesos tendem  a ser adultos obesos. Estima-se que 40% 
das crianças obesas com sete anos e 70% dos adolescentes obesos se tornarão adultos 
obesos. Assinale a alternativa correta que faz parte do manejo na obesidade infantil: 
 
a) Usar adoçantes de forma indiscriminada. 
b) O Balanço energético negativo, não é importante no tratamento. 
c) Mudanças do hábito alimentar e otimização da atividade física. 
d) Incluir na terapêutica o emprego de hipoglicemiantes orais diariamente. 
e) Emprego de medicamentos que causam dependência química. 
 
14. A febre é causa mais comum de procura nos  Serviços de   Saúde  na faixa pediátrica 
. A temperatura normal , quando medida no reto e na cavidade oral, situa-se ao redor de: 
 
a) 37,8ºC 
b) 37º C  
c) 37,9ºC 
d) 36,5 º C 
e) 36ºC  

 
15. A violência está presente em todas as classes sociais , culturais, raças e religiões da 
sociedade, sendo considerada um dos problemas em destaque na  Saúde Pública. 
Marque a alternativa que indica as lesões mais frequentemente  encontradas na Violência 
física contra a criança? 

 
a) Traumatismo craniano. 
b) Lesões esqueléticas. 
c) Trauma abdominal. 
d) Lesões torácicas(contusões pulmonares). 
e) Lesões traumáticas da pele. 
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16. A adolescência corresponde a um período longo de desenvolvimento humano, que se 
caracteriza por grandes transformações físicas e psicológicas.  Assinale a alternativa que 
indica em qual a faixa etária se estende este período: 

 
a) Dos 12 anos aos 19 anos. 
b) Dos 13 anos aos 20 anos. 
c) Dos 12 anos aos 18 anos. 
d) Dos 10 anos aos 19 anos. 
e) Dos 12 anos aos 20 anos. 
 
17. A higiene corporal é um dos cuidados essenciais de uma família. Podemos observar 
exemplos de escabiose disseminada em famílias de classes sociais desfavorecidas, pois, 
esta higiene corporal não é realizada satisfatoriamente.  Em adultos, o tratamento mais 
indicado quando encontramos a apresentação de escabiose disseminada é: 

 
a) Benzoato de Benzila 
b) Eritromicina 
c) Amoxacilina 
d) Ivermectina  
e) Monossulfiram 

 
18. Nas consultas médicas diárias, um dos problemas  de saúde que mais tem se 
destacado é o diagnóstico das Síndromes depressivas. Sobre essa enfermidade afirma-
se: 

 
a) Caracteriza-se clinicamente por sinais e sintomas de afetividade, cognitivos e 

neurovegetativos. 
b) Caracteriza-se por depressões crônicas, com melhora parcial. 
c) Na terapêutica, não faz parte o emprego de Eletroconvulsoterapia. 
d) O emprego do tratamento medicamentoso, se constitui em doses altas de 

medicamentos, continuamente por 90 dias, sem redução gradual das doses. 
e) Nas síndromes depressivas, não está recomendado a Psicoterapia. 

 
19. Existem recomendações terapêuticas para a asma brônquica leve intermitente. 
Marque correta, no que se refere a essas recomendações: 

 
a) Beta adrenérgico de longa duração inalatório 
b) Beta adrenérgico de curta duração inalatório  
c) Cromoglicato de sódio 
d) Beta adrenérgico de curta duração e corticóide venoso 
e) Antileucotrienos 

 
20. No tratamento das parasitoses intestinais: ascaridíase, ancilostomíase e 
estrongiloidíase devemos optar por quais medicamentos. Marque a alternativa correta. 

 
a) Tiabendazol e Metronidazol 
b) Praziquantel e Ivermectina 
c) Mebendazol e Cambendazol  
d) Albendazol e Metronidazol 
e) Ivermectina e Praziquantel 
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21. Carlos é um paciente jovem com diagnóstico de Pancreatite Aguda e grave. O  exame 
complementar que deve ser solicitar é? 

 
a) Amilase sérica 
b) Endoscopia digestiva alta 
c) Tomografia computadorizada do Abdome com contraste  
d) Lípase sérica 
e) Glicemia 

 
22. O emprego da dose da BCG intradérmico  no recém -nascido tem como objetivo a 
prevenção da tuberculose , com maior eficácia  na redução das formas graves da : 

 
a) Meningite tuberculosa 
b) Tuberculose pleural. 
c) Tuberculose ganglionar. 
d) Tuberculose neonatal. 
e) Tuberculose ocular. 

 
23. Nos casos de Pneumonias adquiridas na comunidade, o patógeno mais comum que 
promove essa enfermidade nos adultos é: 

 
a) Streptococcus pneumoniae. 
b) Staphylococcus aureus. 
c) Pseudomonas aeruginosa 
d) Legionella 
e) Streptococcus pyogenes. 

 
24. A saúde do trabalhador é um dos campos de Saúde Coletiva, na qual há necessidade 
das ações de saúde atuarem  em conjunto  a vigilância  sanitária. Qual a substância que 
tem papel importante na patogênese do câncer de Pulmão é: 

 
a) Talco. 
b) Berílio. 
c) Asbesto. 
d) Anilina. 
e) Chumbo. 

 
 

25. Uma história ocupacional bem conduzida auxilia na detecção do paciente ou grupo de 
paciente com problemas de saúde de origem ocupacional. Das profissões abaixo, qual 
não está relacionada com a surdez profissional? 

 
a) Maquinistas. 
b) Caldereiros. 
c) Ferreiro. 
d) Pedreiro. 
e) Tecelões. 
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26. Nos aspectos éticos e legais, relacionando à doença, com as atividades ocupacionais, 
qual o papel do médico que assiste o paciente com agravo relacionado ao trabalho? 

 

a) Comunicar a Vigilância Sanitária. 
b) Realizar Exame físico do paciente. 
c) Dar o afastamento do trabalhador das atividades . 
d) Comunicar a Delegacia Comunicar a Delegacia Regional de Trabalho. 
e) Preencher informações no espaço da comissão de Acidente de Trabalho(CAT): 
 

27. Diversos malefícios e várias doenças em todas as faixas etárias têm sua origem no 
Tabaco. Assinale a patologia mais freqüente associada ao Tabagismo: 
 

a) Infecções respiratórias. 
b) Cardiopatia. 
c) Doença Cerebrovascular. 
d) Câncer de pulmão. 
e) Osteoporose. 
 

28. De acordo com a Organização Mundial de Saúde(OMS) , os grupos de idosos em 
situações de Risco são listados abaixo, EXCETO: 
 

a) Os idosos que vivem sozinho. 
b) Aqueles com mais de 65 anos. 
c) Os idosos que vivem em instituições. 
d) Os idosos sem filhos. 
e) Os idosos que tem limitações sérias ou com disfunção. 

 

29. Dentre os sinais semiológicos elencados, marque a alternativa que indica o  principal 
sinal vital na avaliação funcional do idoso? 
 

a) Peso corporal (Estado nutricional). 
b) Estado mental. 
c) (C )Estado de humor. 
d) Visão. 
e) Audição. 
 

30. Os acidentes Vasculares Cerebrais são patologias freqüentes nos pacientes adultos. 
Qual a causa mais frequente do Acidente Vascular Cerebral Isquêmico? 
 

a) Alterações sanguíneas. 
b) Obstrução dos pequenos vasos. 
c) Trombos de origem cardíaca. 
d) Vasculites 
e) Oclusão de grandes vasos. 
 

31. A paciente Lucia, 35 anos é asmática e diabética, com o diagnóstico de Hipertensão 
Arterial Sistêmica. Qual o medicamento anti-hipertensivo é contra-idicado  neste caso? 
 

a) Inibidor da Enzima conversora de Angiotensina. 
b) Diurético. 
c) Betabloqueador. 
d) Bloqueador dos canais de cálcio. 
e) Vasodiatador direto. 
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32. Marcos tem 49 anos, é diabético insulinodependente. Na consulta médica detectou-se 
PA= 160 x 100 mmHg, FC: 90 b.p.m, FR: 18 i.r.p.m, discreto edema em membros 
inferiores. O fármaco mais indicado neste caso é? 
 
a) Nifedipina. 
b) Atensina. 
c) Captopril. 
d) Propranolol. 
e) Hidralazina 

 
 

33. De acordo com Ministério da Saúde, em relação ao diagnóstico da Tuberculose 
Pulmonar, qual o exame mais apropriado para o diagnóstico? 

 
a) Bacteriológico direto do Escarro. 
b) Prova Tuberculínica(PPD). 
c) Radiografia do Tórax. 
d) Tomografia Computadorizada do Tórax. 
e) Sorológico Anti-HIV. 

 
 

34. Ao paciente portador de Tuberculose Pulmonar, virgem de tratamento, deve ser 
considerada a  terapêutica com seguintes  medicamentos. Marque a alternativa correta: 

 
a) Rifampicina , Isoniazida e Etambutol. 
b) Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida. 
c) Isoniazida, Etambutol e Estreptomicina. 
d) Etambutol, Etionamida e Amicacina. 
e) Rifampicina , Etambutol e Estreptomicina. 
 
 
35. Paciente em tratamento para tuberculose, procurou o Serviço Médico, devido 
apresentar urina com coloração avermelhada. Qual o medicamento causa esse efeito 
adverso? 
 
a) Pirazinamida. 
b) Etambutol 
c) Rifampicina  
d) Estreptomicina 
e) Isoniazida 
 
 
36. Marque a alternativa correta, no que se refere à patologia que representa a causa da 
Anemia Microcítica e Hipocrômica: 
 
a) Esferocitose. 
b) Anemia Falciforme. 
c) Anemia Perniciosa. 
d) Anemia por deficiência de folatos. 
e) Anemia Ferropriva  
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37. Visando o tratamento com o esquema Poliquimioterápico (PQT) na Hanseníase, o 
paciente multibacilar deve ser tratado com: 
 
a) 12 cartelas: Rifampicina, Dapsona e Clofazimina. 
b) 6 cartelas: Rifampicina, Dapsona e Clofazimina. 
c) 12 cartelas: Rifampicina e Dapsona. 
d) 6 cartelas: Rifampicina e Clofazimina. 
e) 9 cartelas: Rifampicina, Dapsona e Clofazimina. 
 
38. Mário, paciente de 21 anos, ao exame clínico apresenta três manchas hipocrômicas  
nos braços, com alteração de sensibilidade térmica, táctil e dolorosa. Suspeita-se de 
hanseníase nas formas: 
 
a) Neurítica 
b) Indeterminda e Paucibacilar. 
c) Indeterminada e Multibacilar 
d) Tuberculóide e Multibacilar. 
e) Virchoviana e Multibacilar. 
 
39. De acordo com o Ministério da Saúde, há critérios de Doenças definidoras da 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS) no paciente portador do Vírus HIV. 
Assinale a alternativa que corresponde a uma das doenças definidoras da AIDS: 
 
a) Tuberculose pulmonar cavitária. 
b) Câncer de esôfago. 
c) Candidíase vaginal. 
d) Febre por 10 dias. 
e) Linfadenopatia. 
 
40. João e Pedro são pacientes com Diabetes Mellitus do tipo II, que realizam atividades 
físicas regularmente e dietoterapia, porém, as glicemias ainda permanecem elevadas. Por 
isso, há necessidade da Prescrição de hipoglicemiantes com ação inibitória da alfa 
glicosidase. Marque a opção que indica o medicamento de escolha: 
 
a) Insulina NPH. 
b) Acarbose  
c) Rosiglitazona. 
d) Nateglinida. 
e) Insulina Regular. 
 




