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CCCAAARRRGGGOOO::: MMMÉÉÉDDDIIICCCOOO PPPSSSFFF
TEXTO:

A moléstia é real, os sintomas são claros, a síndrome está completa: o homem continua cada vez mais incomunicável 
(porque deturpou o termo Comunicação), incompreendido, e/ou incompreensível, porque se voltou para dentro e se auto-
analisa continuamente, mas não troca com os outros estas experiências individuais; está “desaprendendo” a falar, usando 
somente o linguajar básico, essencial, e os gestos. Não lê, não se enriquece, não se transmite. Quem não lê, não escreve. 
Assim, o homem do século XX, bicho de concha, criatura intransitiva, se enfurna dentro de si próprio, ilhando-se cada 
vez mais, minado pelas duas doenças do nosso tempo: individualismo e solidão. 

(Ely Vieitez – Laboratório de Literatura, São Paulo: Estrutural, 1978) 

01) A respeito do trecho “A moléstia é real, os sintomas são claros, a síndrome está completa:...” é correto afirmar 
que ocorre: 
A) O uso de um recurso na construção do texto que mostra a enumeração de algumas ideias que caracterizam o 

pensamento. 
B) O uso de palavras que expressam exatamente o contrário da ideia principal. 
C) O emprego de expressões contrastantes. 
D) O emprego de palavras agradáveis, em substituição às que têm um sentido desagradável. 

02) O uso dos parênteses no texto tem o seguinte objetivo: 
A) Introduzir uma explicação para a palavra “incomunicável”. 
B) Introduzir o motivo pelo qual o homem continua cada vê mais incomunicável.  
C) Introduzir uma explicação para o que venha a ser “comunicação”. 
D) Introduzir um assunto diferente dentro do tema principal tratado no texto. 

03) A autora afirma que o homem, cada vez mais, passa a demonstrar com maior intensidade qualificações como: 
incomunicável, incompreendido, e/ou incompreensível. No fragmento “incompreendido, e/ou incompreensível”,
foi usado um recurso coesivo a partir do qual é possível afirmar que:  
A) O homem tornou-se um ser que não pode ser compreendido pelos outros. 
B) O ser humano é incapaz de compreender a si mesmo. 
C) O ser humano é incapaz de compreender a seus semelhantes. 
D) O homem tornou-se um ser que pode não ser compreendido ou não se deixa compreender, ou ainda, é capaz de 

não ser compreendido ao mesmo tempo em que não se deixa compreender.

04) Em “... porque se voltou para dentro e se auto-analisa continuamente...” a conjunção em destaque pode ser 
substituída sem prejuízo do sentido por: 
A) já que    B) que    C) conquanto   D) desde que  

05) A seguir, indique a sequência em que todas as palavras podem ser classificadas quanto à tonicidade como 
paroxítona:
A) minado, sintomas, claros 
B) século, lê, tempo 
C) está, escreve, síndrome 
D) linguajar, transmite, solidão 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS SSSOOOBBBRRREEE OOO SSSUUUSSS
06) O sistema de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é representado pela atuação contínua, 

articulada, integrada e solidária na(s): 
A) Execução através do Poder Judiciário.     
B) Três esferas de gestão do SUS.    
C) Rede de distribuição de recursos. 
D) Câmaras de Deputados Federais e Estaduais. 

07) Analise alguns princípios do SUS estabelecidos em Lei Federal: 
I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

II. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

III. Igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
IV. Participação da comunidade. 

Estão corretos apenas os itens: 
A) I, II, III   B) II, III, IV   C) I, II, III, IV   D) I, III, IV 

08) “A assistência à saúde é livre à iniciativa ______________.” (Artigo 21 Lei Federal n° 8080/1990) Assinale a 
alternativa que completa corretamente o artigo citado: 
A) pública   B) privada   C) liberal   D) lucrativa 
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09) A compreensão do uso da epidemiologia nos permite identificar seus objetivos, dentre os quais podemos citar, 
EXCETO:
A) Definir os modos de transmissão. 
B) Definir e determinar os fatores contribuintes aos agravos à saúde. 
C) Estabelecer medidas e estratégias curativas em detrimento à prevenção. 
D) Estabelecer os métodos e estratégias de controle dos agravos à saúde. 

10) Quando uma doença afeta ao mesmo tempo pessoas de vários países, que pertencem a mais de um continente e 
que atingem comunidades em número claramente excessivo, quando comparado ao normal esperado, tem-se 
uma:
A) Zoonose .  B) Epidemia.   C) Pandemia.   D) Pneumonia. 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS
11) Sobre a litíase renal, está correto afirmar que: 

A) O tipo mais comum é de ácido úrico. 
B) É mais comum no sexo feminino. 
C) Cerca de 80% dos cálculos são radiopacos. 
D) Sua formação independe da ingesta hídrica e/ou protéica. 

12) Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) O vírus da hepatite B pode causar hepatite crônica. 
B) A contaminação pelo vírus da hepatite C ocorre, principalmente pela transmissão sexual e perinatal. 
C) Para prevenir a hepatite A, deve-se lavar bem os alimentos e ingeri-los sempre com as mãos limpas. 
D) A contaminação pelo vírus da hepatite B pode ocorrer por via perinatal, transfusões sanguíneas e contato sexual. 

13) A droga de primeira escolha no tratamento da epilepsia tipo ausência é: 
A) Fenitoína.  B) Fenobarbital.  C) Carbamazepina.  D) Valproato de sódio. 

14) Sobre a enxaqueca está correto afirmar que: 
A) O paciente, geralmente apresenta febre e vômitos. 
B) A dor craniana, geralmente é bilateral e pulsátil. 
C) É mais frequente em pessoas do sexo masculino. 
D) Na maioria das vezes, piora com a ingestão de queijos, vinhos e chocolates. 

15) Em relação à cetoacidose diabética, é INCORRETO afirmar que: 
A) As cetonas podem ser negativas na urina ou no soro. 
B) Decorre de redução ou ausência de secreção de insulina. 
C) O prognóstico é bom em pacientes sem doenças concomitantes. 
D) A maioria dos casos ocorre em pacientes sem diagnóstico prévio de diabetes. 

16) O antibiótico de escolha para o tratamento da erisipela é: 
A) Eritromicina.  B) Penicilina.   C) Tetraciclina.   D) Cloranfenicol. 

17) A anemia ferropriva é caracterizada pelos seguintes achados laboratoriais: 
A) Baixo nível de apotransferrina. 
B) Elevado nível de ferritina. 
C) Baixo nível de ferro e de transferrina. 
D) Redução da concentração de hemoglobina e do volume corpuscular médio. 

18) Em pacientes com a síndrome de imunodeficiência adquirida, a candidíase pode apresentar-se mais 
comumente como: 
A) Candidíase disseminada. 
B) Candidíase granulomatosa. 
C) Candidíase oral, extensiva à orofaringe. 
D) Candidíase intertriginosa de axilas e regiões inguinocrurais. 

19) O agente etiológico mais frequente da gastroenterite viral aguda, em crianças na faixa etária de 12 a 24 meses, 
é:
A) Rotavírus.  B) Adenovírus.   C) Astrovírus.   D) Norwalk vírus. 

20) A notificação às autoridades sanitárias de um caso suspeito de tuberculose deverá ser: 
A) Realizada somente após a confirmação diagnóstica. 
B) Realizada mesmo antes da confirmação diagnóstica. 
C) Realizada se o atendimento tiver sido na rede pública. 
D) Realizada somente se houver associação com a síndrome as imunodeficiência adquirida. 
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21) A queixa que, provavelmente, orienta o raciocínio diagnóstico nos casos de infecção por Enterobius
vermiculares é: 
A) Prurido anal. 
B) Dor abdominal. 
C) Vômitos alimentares. 
D) Diarreia não-invasiva. 

22) Assinale abaixo, o principal fator etiológico da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC: 
A) Tabagismo.  B) Asma brônquica.  C) Infecção pulmonar.  D) Rinite alérgica. 

23) Diante de um paciente, vítima de picada de abelha, que apresenta quadro de rubor, prurido, rinorreia e 
sensação de aperto no tórax, a conduta imediata a ser adotada é: 
A) Administrar adrenalina via subcutânea. 
B) Indicar o uso de isoproterenol sublingual. 
C) Aplicar compressas frias no local da picada. 
D) Administrar esteroides e anti-histamínicos via parenteral. 

24) O agente etiológico da cisticercose é: 
A) Taenia solium.
B) Taenia saginata.
C) Hymenolepis nana.
D) Enterobius vermicularis.

25) A droga de escolha para o tratamento da ascaridíase é: 
A) Tinidazol.  B) Albendazol.   C) Mebendazol.  D) Metronidazol. 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS LLLOOOCCCAAAIIISSS
26) No artesanato, o município de Cardoso Moreira tem projeção, considerando: 

A) Bordado e pintura em tela. 
B) Bordado, material reciclável e madeira. 
C) Barro e recicláveis. 
D) Confecção de bonecas. 

27) Sobre a história do município de Cardoso Moreira, analise: 
I. Os freis franciscanos, na margem direita do Rio Muriaé, fundaram um agrupamento indígena, por volta de 1672. 

II. Os fazendeiros que precisam escoar sua produção se organizaram para construir um ramal da estrada de ferro até 
Carangola.

III. O Comendador Cardoso Moreira, fazendeiro de grandes investimentos, tornou-se grande acionista da estrada de 
ferro.

IV. D. Pedro II e a Princesa Isabel compareceram à inauguração da estrada de ferro. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, III   B) II, III, IV   C) I, II, III, IV   D) I, III, IV 

28) Assinale abaixo, um dos pontos turísticos de maior atração no município de Cardoso Moreira: 
A) O Morro do Cristo.  
B) As embarcações.   
C) O Museu da Criança.  
D) O Festival do Sorvete. 

29) Pela sustentação econômica do município de Cardoso Moreira, identifique abaixo, as Agências Bancárias que 
funcionam nesse município: 
A) Bradesco e Unibanco. 
B) Itaú, Bradesco e Brasil. 
C) Caixa Econômica Federal, HSBC e Mercantil. 
D) HSBC e Brasil. 

30) Nas afirmativas abaixo sobre o município de Cardoso Moreira, marque V para as verdadeiras e F para as 
falsas:
(     ) A rodovia que dá acesso ao município é a BR-356. 
(     ) A assinatura do documento de emancipação do município de Cardoso Moreira foi do Governador Moreira 

Franco, em 1989. 
(     ) Catarino, Palmeira e Cachoeiro são alguns dos bairros do município de Cardoso Moreira. 
(     ) Italva e São Fidélis são alguns dos municípios limítrofes de Cardoso Moreira. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, V, V  B) V, V, V, F   C) V, F, V, F   D) V, V, F, F 




