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CCCAAARRRGGGOOO::: MMMÉÉÉDDDIIICCCOOO CCCLLLÍÍÍNNNIIICCCOOO GGGEEERRRAAALLL

TEXTO:
Desde criança, a leitura me dá imenso prazer, exercendo em mim o fascínio de algo mágico, intenso, estético. É a 

janela por onde o mundo entra na minha casa, na minha vida. A literatura dirigiu meu pensamento, minha forma de ver o 
mundo. Eu vivo e respiro literatura o tempo inteiro; quando não estou escrevendo livros meus, estou traduzindo obras de 
grandes autores.                     (Lya Luft, escritora)

01) A expressão “desde criança” introduz o fato que será dito a seguir através de uma ideia:  
A) Temporal.   B) De causa.   C) Condicional.   D) De oposição. 

02) Sabemos que a língua permite construções em que expressões possuem um sentido figurado, que vai além do 
significado da palavra. Assinale o significado no contexto do trecho “É a janela por onde o mundo entra na 
minha casa, na minha vida.”:
A) A leitura possibilita à autora o sucesso profissional, já que abre as portas para o mundo. 
B) A leitura é capaz de estabelecer uma ligação entre o mundo real e imaginário, levando a autora a fugir dos 

problemas da realidade e, dessa forma, solucioná-los. 
C) A leitura é, para a autora, a causa e a fonte de muitas questões conflitantes estarem presentes em sua vida, já que 

traz o mundo para dentro da sua casa.  
D) A leitura traz para a escritora as informações, anseios, descobertas ou seja, a história da humanidade. Dessa forma, 

através da leitura, é possível interagir com o mundo, sobre as questões humanas, já que a leitura traz este mundo 
para a sua vida. 

03) Ao citar as ações de escrever livros e traduzir obras a autora:  
A) Comprova a afirmação anterior através de fatos concretos.  
B) Assume seu papel de importância na literatura nacional.  
C) Demonstra certo ar de cansaço ao relatar ações rotineiras em seu ofício. 
D) Mostra o porquê do prazer sentido através da leitura desde criança.

04) Indique a alternativa em que a palavra sublinhada NÃO pode ser classificada quanto à tonicidade como 
paroxítona:
A) “Desde criança, a leitura me dá imenso prazer,...”
B) “... exercendo em mim o fascínio de algo mágico, intenso, estético.” 
C) “É a janela por onde o mundo entra na minha casa...” 
D) “A literatura dirigiu meu pensamento, minha forma de ver o mundo.” 

05) Em “A literatura dirigiu meu pensamento,” a palavra destacada determina o substantivo, restringindo a 
extensão de seu significado. Trata-se de um: 
A) Adjetivo.  B) Pronome.   C) Artigo.   D) Verbo. 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS SSSOOOBBBRRREEE OOO SSSUUUSSS
06) A Lei Federal nº 8080/1990 regulamenta os serviços prestados sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), 

estabelecendo que: 
A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício. 
B) O dever do Estado exclui o das pessoas, das empresas e das famílias. 
C) O estabelecimento de condições que assegurem acesso restrito está direcionado a todas as ações da saúde pública. 
D) A coletividade não está incluída de forma direta nas ações e serviços públicos de saúde, por força de um 

dispositivo legal. 

07) Analise os objetivos do SUS: 
I. A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

II. A formulação da política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, observando-se a 
redução dos riscos de doenças e outros agravos e condições iguais de acesso às ações e serviços de saúde. 

III. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com realização 
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I, II   B) I, II, III   C) I, III    D) II, III  

08) A participação da comunidade na gestão do SUS contará em cada esfera de governo com as seguintes 
instâncias colegiadas: 
A) Conselho e FNS (Fundo Nacional de Saúde). 
B) CONASS (Conselho Nacional de Secretários) e Conferências. 
C) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
D) Plano Quinquenal e Consórcios. 
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09) “Os municípios poderão constituir ___________ para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que 
lhes correspondam.” (Artigo 10 – Lei Federal 8080/1990) Marque abaixo, a alternativa que completa 
corretamente o artigo citado: 
A) serviços   B) privilégios   C) técnicas   D) consórcios 

10) É correto afirmar que as ações de vigilância epidemiológica são aplicadas às doenças: 
A) transmissíveis, não transmissíveis e outros agravos à saúde da população. 
B) incidentes e preveníveis. 
C) preveníveis e aplicáveis. 
D) redutíveis e incidentes. 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS
11) Sobre as complicações cardíacas que a febre reumática pode causar, está correto afirmar que: 

A) Uma redução de 50% na área mitral implica estenose valvar crítica. 
B) Febre reumática não é mais a maior causa de estenose mitral nos países do primeiro mundo. 
C) Pacientes grávidas com estenose mitral moderada toleram mal o primeiro trimestre da gestação. 
D) Pacientes com cardiopatia reumática e fibrilação atrial possuem um risco adicional de embolia sistêmica. 

12) Nos casos de cetoacidose diabética, está correto afirmar que: 
A) A hipotermia, quando presente, implica bom prognóstico. 
B) A hipotensão postural associada à taquicardia indica desidratação. 
C) A ausência de hipertemia exclui a possibilidade de processo infeccioso concomitante. 
D) A elevação de pressão arterial e dor abdominal são sintomas frequentes em pacientes sem diagnóstico anterior de 

diabetes.

13) Assinale a alternativa que corresponde ao agente causal do condiloma acuminado: 
 A) Adenovírus. 
 B) Herpes vírus. 
 C) Chlamydia sp.
 D) Papiloma vírus. 

14) “H.G.S, 25 anos, masculino, obeso, sonolento, bradipsíquico, com pressão arterial de 100 x 85 mmHg, 
hiporreflexia e elevação de creatinofosfoquinase.” Assinale abaixo, o diagnóstico provável: 
A) Polimiosite. 
B) Hipotireoidismo. 
C) Cirrose hepática. 
D) Doença de Parkinson. 

15) Sobre a asma brônquica, está INCORRETO afirmar que: 
A) Os sibilos estabelecem o diagnóstico. 
B) A magnitude do pulso relaciona-se com a gravidade da crise. 
C) A dispneia pode ocorrer apenas com a prática de exercício físico. 
D) O grau de dispneia é frequentemente influenciado pela natureza da crise. 

16) A cefaléia, caracterizada por ser especificamente responsiva à indometacina, é do tipo: 
A) Migrânea com aura. 
B) Cefaleia em salvas. 
C) Cefaleia cervicogênica. 
D) Hemicrania paroxística crônica. 

17) “H.S.A., sexo feminino, na menopausa, com sobrepeso, portadora de hipertensão arterial, queixando-se de dor 
nos joelhos aos esforços. No exame clínico, apresenta discreto genuvaro, discreta creptação nos joelhos à 
movimentação, com limitação dos movimentos.” Diante deste caso, assinale o diagnóstico provável: 
A) Gota. 
B) Osteoartrite. 
C) Artrite infecciosa. 
D) Artrite reumatoide. 

18) A etiologia que pode estar diretamente relacionada à pancitopenia, em um paciente com a síndrome da 
imunodeficiência adquirida, corresponde a: 
A) Criptococose sistêmica. 
B) Infecção por herpes vírus. 
C) Linfocitose infiltrativa difusa. 
D) Medicamentos antirretrovirais. 
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19) Os portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, com predomínio de enfisema apresentam maior 
incidência de: 
A) Escarro purulento. 
B) Infecção brônquica. 
C) Hiperinsuflação pulmonar. 
D) Cor pulmonale crônico precoce. 

20) O tratamento de escolha nos casos de infestação por Ascaris lumbricoides, é com uso de: 
A) Tinidazol.  B) Albendazol.   C) Mebendazol.  D) Metronidazol. 

21) Em relação à sífilis está correto afirmar que, EXCETO: 
A) A roseola sifilítica ocorre na sífilis secundária. 
B) A linfadenomegalia vista na sífilis secundária, em geral, é discreta. 
C) As regiões palmar e plantar são frequentemente, envolvidas na sífilis secundária. 
D) Lesões de mucosas ocorrem na sífilis secundária e são extremamente infecciosas. 

22) Sobre o tratamento para tuberculose pulmonar está correto afirmar que: 
A) A pesquisa de BAAR em escarro deve ser feita no primeiro e no último mês de tratamento. 
B) O exame bacteriológico é o método de escolha na avaliação da resposta terapêutica. 
C) Deverá ser solicitada cultura para M. tuberculosis em todo paciente com tosse produtiva, durante o tratamento. 
D) Todos os pacientes deverão ter a cultura negativa para M. tuberculosis, ao final do primeiro mês de tratamento. 

23) Na síndrome plurimetabólica NÃO ocorre: 
A) Obesidade.  B) Hiperfibrinólise.  C) Hiperinsulinemia.  D) Hipertrigliceridemia. 

24) Os casos de pacientes com diagnóstico de epilepsia, com convulsões do tipo grande mal, NÃO apresentam a 
seguinte característica: 
A) Perda súbita da consciência. 
B) Abalos musculares sincrônicos bilaterais. 
C) Frequentes incontinências urinária e fecal. 
D) Fase pós-crítica, com sonolência e confusão mental. 

25) Sobre pacientes portadores de hepatite B, podemos afirmar que: 
A) O IgG anti-HBc antecede o do IgM anti-HBc. 
B) O primeiro marcador sorológico detectável é o HBsAg. 
C) A presença do HBeAg correlaciona-se com baixa infectividade. 
D) O anti-HBs desaparece tão logo o anti-HBc começa a se elevar. 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS LLLOOOCCCAAAIIISSS
26) Analise abaixo, algumas atrações naturais do município de Cardoso Moreira: 

I. São Joaquim: região de pastagem, a serra ao redor do distrito possui plataformas em pedra de grande beleza.
II. Serra do Sapateiro: possui vegetação da Mata Atlântica e um lago em seu cume.

III. Rio Muriaé: com percurso que passa pelo centro da cidade e forma corredeiras e cachoeiras.
IV. São Luiz: onde fica o Valão do Fura Olho. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, III   B) II, III, IV   C) I, III, IV   D) II, IV  

27) Cardoso Moreira recebeu este nome em homenagem a um fazendeiro empreendedor, que muito investiu na 
região e principalmente no município. José Cardoso Moreira foi agraciado por D. Pedro II com o título de: 
A) Barão.   B) Comendador .  C) Príncipe.   D) Imperador.  

28) Antes de sua emancipação, Cardoso Moreira, que na época atendia pelo nome de Cachoeiras do Muriaé, era 
um distrito pertencente ao município de: 
A) São Francisco.  B) Rio de Janeiro.  C) Campos dos Goytacazes. D) Pádua. 

29) Em 2004, o então prefeito, Gilson Nunes Siqueira, para homenagear José Cardoso Moreira instituiu o(a): 
A) Medalha do Mérito José Cardoso Moreira.   
B) Título de Cidadania Honorária.     
C) Medalha de Bons Serviços. 
D) Dia do Cidadão. 

30) Os primeiros habitantes da região, onde encontra-se situado o município de Cardoso Moreira eram: 
A) Escravos africanos.      
B) Imigrantes portugueses.      
C) Índios puris. 
D) Índios tupis.




