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CCCAAARRRGGGOOO::: MMMÉÉÉDDDIIICCCOOO PPPLLLAAANNNTTTOOONNNIIISSSTTTAAA (((222ªªª AAA 666ªªª FFFEEEIIIRRRAAA)))

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) A medida imediata a ser tomada diante de um paciente adulto, do sexo feminino, que dá entrada no Pronto 

Socorro em estado de coma, é: 
A) Realizar entubação orotraqueal. 
B) Tratar a infecção e as convulsões. 
C) Administrar 25g de glicose via endovenosa. 
D) Realizar uma punção lombar para investigação diagnóstica. 

12) Na apendicite aguda, o sinal caracterizado por dor em fossa ilíaca direita com a palpação ascendente da fossa 
ilíaca esquerda, é denominado de: 
A) Sinal do Psoas. 
B) Sinal de Rovsing. 
C) Sinal de Blumberg. 
D) Sinal do Obturator. 

13) Em pacientes adultos, o osso longo mais suscetível de sofrer fraturas expostas ou abertas é: 
A) Ulna.   B) Tíbia.   C) Fêmur.   D) Úmero. 

14) Ao admitir-se um paciente com diagnóstico confirmado de pancreatite aguda, considera-se como sinal de 
gravidade:
A) Presença de icterícia. 
B) Presença de proteinúria. 
C) Idade abaixo de 40 anos. 
D) Níveis de glicemia acima de 200mg/dL. 

15) A primeira medida a ser tomada em um paciente adulto, do sexo masculino, vítima de acidente 
automobilístico, que deu entrada no Pronto Socorro, com quadro de desorientação, dispneia, cianose, PA 50 x 
30 mmHg e ferida aberta no hemitórax esquerdo com sangramento ativo, é:  
A) Avaliar as vias aéreas. 
B) Ocluir a ferida no tórax. 
C) Iniciar reposição com sangue total. 
D) Iniciar reposição volêmica com solução cristaloide. 

16) Durante as primeiras 48 horas de atendimento de um paciente adulto, do sexo feminino, que foi admitido com 
quadro de queimaduras de 1º e 2º graus, a reposição volêmica deve ser: 
A) Sempre realizada por via oral. 
B) Relacionada à idade e ao peso do paciente. 
C) Baseada apenas na área corpórea queimada. 
D) Estimada pelo peso e pela área corpórea queimada, monitorizada e corrigida pelo volume de diurese e parâmetros 

vitais.
17) A conduta de emergência diante de um paciente adolescente do sexo masculino, vítima de atropelamento, que 

apresenta trauma torácico, turgência de jugulares, queda acentuada de pressão arterial, murmúrio vesicular 
presente e normal bilateralmente e abafamento de bulhas, deverá ser de: 
A) Intubação orotraqueal. 
B) Imobilização da fratura. 
C) Punção do foco de fratura. 
D) Punção venosa com hidratação. 

18) Pode ser considerado como sintoma positivo para esquizofrenia, em paciente atendido em serviço de 
emergência: 
A) Alucinações. 
B) Isolamento social. 
C) Bloqueio do pensamento. 
D) Conteúdo do pensamento empobrecido. 
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19) “J.D.P, do sexo masculino, 51 anos, apresenta quadro de dor súbita na região lombar esquerda há duas horas, 
com irradiação para fossa ilíaca esquerda, associada à sudorese e palidez cutânea. Quando interrogado pelo 
Médico Plantonista, não sabe referir alteração urinária nesse período, mas refere lombalgia à esquerda, 
anteriormente.” Neste caso, a conduta imediata a ser tomada deve ser: 
A) Solicitar exame de urocultura. 
B) Introduzir analgesia e hidratação. 
C) Solicitar exame de ultrassonografia de vias urinárias 
D) Encaminhá-lo de imediato para atendimento pelo serviço de urologia. 

20) A principal hipótese diagnóstica diante de uma paciente na terceira idade, vítima de traumatismo craniano, 
que após 18 dias evolui com quadro de cefaleia, sonolência, confusão mental progressiva e déficit focal, deve 
ser de: 
A) Hemorragia cerebral. 
B) Hemorragia epidural. 
C) Hemorragia subdural. 
D) Concussão encefálica. 

21) A droga de escolha a se administrada em uma paciente com 15 anos e no primeiro trimestre da gestação, com 
quadro de hiperemese gravídica, queixando-se de vômitos incoercíveis há cerca de 72 horas, com trânsito 
intestinal normal, afebril, mucosas secas e turgor cutâneo bastante diminuído, deverá ser: 
A) Cloridrato de meclizina. 
B) Cloridrato de ondansedron. 
C) Cloridrato de clorpromazina. 
D) Monocloridrato de metoclopramida. 

22) A queixa mais frequente referida pelos pacientes, quando procuram os serviços de saúde, é: 
A) Dor. 
B) Tosse. 
C) Náusea. 
D) Dispneia. 

23) O exame mais indicado para avaliação de um paciente adulto, na emergência, com quadro de hemorragia 
digestiva alta, deve ser: 
A) Colonoscopia. 
B) Endoscopia digestiva alta. 
C) Ultrassonografia abdominal. 
D) Retossigmoidoscopia.  

24) A solução de reidratação oral recomendada pelo Ministério da Saúde contém, EXCETO: 
A) Sódio. 
B) Cálcio. 
C) Glicose. 
D) Potássio. 

25) A conduta a ser tomada diante de uma paciente no terceiro trimestre de gestação, que foi mordida na mão 
direita por um cão sob suspeita de estar raivoso, é: 
A) Sacrificar o animal. 
B) Apenas observar o animal. 
C) Aplicar vacina antitetânica. 
D) Aplicar a vacina antirrábica.

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.  
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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.




