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PORTUGUÊS 
 

As questões de números 01 e 02 referem-se ao texto que segue. 
 

Cultura 
O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações 

dependeram principalmente da evolução dos meios de receber, comunicar 
e de registrar o conhecimento e, particularmente, do desenvolvimento da 
escrita. O homem é essencialmente um animal comunicativo; a 
comunicação constitui uma de suas atividades essenciais. Enquanto os 
seres mais rudimentares enfrentam o seu meio ambiente numa base de 
momento, o homem possui a faculdade de aprender, em graus variáveis. 
Consequentemente, suas ações são influenciadas por experiências 
passadas. A experiência humana não é uma questão momentânea: 
apresenta continuidade; o homem tem um contato com seus 
antepassados e descendentes, e um sentido de história e tradição. Tudo 
isso é possível graças à linguagem. Essa capacidade de comunicação 
possibilitou a organização do homem em sociedades complexas além de 
o manter em contínuo estado de mudança. 

A linguagem humana está em perene mudança. A linguagem e 
as outras atividades sociais se correlacionam; os interesses e 
necessidades de cada época impõem mudanças à linguagem. 

A comunicação implica essencialmente uma linguagem, quer 
seja esta um dialeto falado, uma inscrição em pedra, um sinal de código 
Morse. A linguagem tem sido chamada “o espelho da sociedade”. 

(Colin Cherry) 
 
01. Analise as idéias apresentadas a seguir. 
 

I. A linguagem é um fato cultural, pois é uma criação humana. 
II. A linguagem humana parte do aprendizado diário. 

III. A cultura é todo fazer humano que pode ser transmitido de 
geração a geração. 

 
São condizentes com o texto apenas: 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) I e III. 
(D) I, II e III. 

 
02. Assinale a frase do texto que expressa a seguinte ideia: “sem 

linguagem não há comunicação”. 
(A) “Essa capacidade de comunicação possibilitou (...)”. 
(B) Tudo isso é possível graças à linguagem. 
(C) A linguagem e as outras atividades sociais (...)”. 
(D) “A comunicação implica essencialmente uma linguagem (...)”. 

 
03. Em relação ao período “Todo o homem que te procura, vai pedir-te 

alguma coisa: o rico, entediado, a amizade de tua conversação; o 
triste, um consolo; o débil, um estímulo; o que luta, uma ajuda moral”, 
podemos afirmar que: 
(A) os dois-pontos figuram no período para assinalar que vai seguir, 

após eles, o desenvolvimento ou a explanação do que é 
afirmado antes. 

(B) os ponto-e-vírgulas separam orações que encerram atitudes 
desiguais, diferentes. 

(C) a primeira vírgula do período assinala o final de uma oração 
adjetiva restritiva. 

(D) a vírgula que figura depois da palavra triste, assinala a omissão 
de um verbo. 

 
04. Dê os sinônimos mais adequados para as palavras grifadas na 

seguinte sentença: 
 

“O tempo do automobilismo e do telégrafo parece incompatível com a 
morosidade dos estudos clássicos.” 

 
(A) impassível e ociosidade; 
(B) inconciliável e lentidão; 
(C) intolerante e dificuldade; 
(D) incompreensível e profundidade. 

 
05. “Não a ti, Cristo, odeio ou menosprezo.” (Fernando Pessoa) 
 

Os termos a ti e odeio funcionam como: 
 

(A) objeto indireto e verbo intransitivo. 
(B) objeto direto pleonástico e verbo transitivo direto. 
(C) objeto indireto e verbo transitivo indireto. 
(D) objeto direto preposicionado e verbo transitivo direto. 

 
 

 
06. No que tange aos aspectos da sintaxe, assinale a alternativa com uma 

análise verdadeira: 
(A) “Era cedo demais para que eu pudesse pesar filosoficamente a 

revelação...” (Oração subordinada adverbial causal) 
(B) “O importante é que a nossa emoção sobreviva.” (Oração 

subordinada substantiva subjetiva) 
(C) “Era tão velho que conseguiu chegar à posteridade ainda em 

vida.” (Oração subordinada adverbial consecutiva) 
(D) “Você foi castigo que Deus me deu.” (Oração subordinada 

adjetiva explicativa) 

07. Aponte a alternativa correta, sabendo que à direita de cada palavra há 
um sinônimo. 
(A) espirar = exalar; expirar = iniciar 
(B) estremar = demarcar; extremar = sublimar 
(C) céptico = descrente; séptico = que não causa infecção 
(D) precedente = que vem depois; procedente = lógico 

Leia o poema que segue de Fernando Pessoa, para responder às 
questões de números 08 a 10. 
 

Isto 
 

“Dizem que eu finjo ou minto 
Tudo que escrevo. Não. 
Eu simplesmente sinto 
Com a imaginação. 
 

Não uso o coração. 
Tudo o que sonho ou passo, 
O que me falha ou finda, 
É como que um terraço 
Sobre outra coisa ainda. 
Essa coisa é que é linda. 
 

Por isso escrevo em meio  
Do que não está ao pé, 
Livre do meu enleio, 
Sério do que não é. 
Sentir? Sinta quem lê!”  
(Fernando Pessoa) 
 

08. Infere-se do poema de Fernando Pessoa que: 
(A) a linguagem predominante no poema é denotativa, objetiva e 

repleta de significados. 
(B) o eu lírico nega ser um mentiroso quando escreve e explica que 

seus versos é fruto de sua imaginação. 
(C) a função fática da linguagem se faz presente em todo poema. 
(D) os fatos fazem parte da realidade e são apresentados de forma 

objetiva. 
 

09. Pode-se substituir a expressão sublinhada, mantendo-se o mesmo 
sentido e correção gramatical, por: 
(A) porquanto 
(B) conquanto 
(C) por mais que 
(D) por conseguinte 

 

10. Considerando o vocábulo simplesmente, identifique a assertiva 
correta. 
(A) A palavra apresenta 12 letras, 12 fonemas e 4 encontros 

consonantais. 
(B) A palavra apresenta 12 letras, 10 fonemas e 4 encontros 

consonantais. 
(C) A palavra apresenta 12 letras, 10 fonemas e 2 dígrafos. 
(D) A palavra apresenta 12 letras, 12 fonemas e 2 encontros 

consonantais. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS – SAÚDE 
 
11. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados e 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - 
SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no 
art.198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 
princípios, EXCETO: 
(A) Universalidade de acesso aos serviços à saúde em todos os 

níveis de assistência; 
(B) Integralidade de assistência, entendida como um 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; 

(C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral; 

(D) Atendimento preferencial a pessoas de baixa renda, idosos e 
crianças, tendo em vista que o Estado não pode arcar com a 
demanda, desta forma tende a criar rol de preferência. 
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12. Assinale a alternativa incorreta. 

(A) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se 
pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, 
legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito 
privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. 

(B) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(C) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, 

serão observados os princípios éticos e as normas expedidas 
pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde - SUS 
quanto às condições para seu funcionamento. 

(D) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou 
de capitais estrangeiros na assistência à saúde, através de 
doações de organismos internacionais, de entidades de 
cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. 

 
13. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a 

cobertura assistencial à população de uma determinada área, o 
Sistema Único de Saúde - SUS poderá recorrer aos serviços 
ofertados pela iniciativa privada, desde que, EXCETO: 
(A) A participação complementar dos serviços privados será 

formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a 
respeito, as normas de direito público. 

(B) As entidades privadas terão prioridade em detrimento das 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos para participar 
do Sistema Único de Saúde - SUS. 

(C) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os 
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela 
direção nacional do Sistema Único de Saúde - SUS, 
aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 

(D) Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de 
pagamento da remuneração aludida neste artigo, a direção 
nacional do Sistema Único de Saúde - SUS deverá 
fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro 
que garanta a efetiva qualidade de exercício dos serviços 
contratados. 

 
14. Acerca do Conselho de Saúde de que trata a Lei nº 8.142 de 28 de 

dezembro de 1990, assinale a alternativa incorreta. 
(A) O Conselho de Saúde é órgão de caráter permanente e 

deliberativo; 
(B) É 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; 

(C) É autônomo em suas decisões, tendo em vista tratar-se de 
autarquia, ou seja, Administração Direta; 

(D) Suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera do governo. 

 
15. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de, 

EXCETO: 
(A) Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência 

à saúde; 
(B) Ajuda, contribuições, doações e donativos; 
(C) Através de recursos federais, Fundo de Participação dos 

Municípios, bem como taxas, impostos e contribuições de 
melhoria de cada estado e município e por fim alienações 
patrimoniais e rendimentos de capital; 

(D) Taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no 
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16. Paciente chega ao ambulatório com queixas sugestivas de processo 

anêmico. Quais destes relatos e dados do exame clínico podem estar 
associados a anemia grave? 
(A) Cansaço fácil e mialgia; 
(B) Sonolência e taquicardia; 
(C) Taquicardia e edema de membros inferiores; 
(D) Fadiga e palidez cutâneo-mucosa. 

 
17. O tratamento adjuvante da Insificiência Cardíaca Congestiva envolve 

fármacos como a Espironolactona. Acerca deste fármaco, leia 
atentamente: 

I. Inibe o transporte de sódio e cloro no início do túbulo 
contornado distal; 

II. Ginecomastia é efeito colateral não infrequente durante seu uso; 
III. Atua como antagonista da aldosterona e auxilia na estabilização 

ou redução da fibrose miocárdica; 
IV. Aumenta os riscos de hipomagnesemia; 

De acordo com as assertivas, assinale: 

 
(A) Se I e IV são corretas; 
(B) Se II, III e IV são corretas; 
(C) Se II e III são corretas; 
(D) Se apenas IV está correta.  

 
18. Em relação à assistência ao paciente portador de Doença 

Sexualmente Transmissível(DST), não é correto: 
(A) As DST constituem fator importante na transmissão do HIV; 
(B) Apesar de raramente poderem ser transmitidas ao concepto 

durante a gestação, quando acontece, constitui fato de 
gravidade;  

(C) As DST podem causar grande impacto psicológico aos seus 
portadores; 

(D) Apenas a alternativa “b” está errada. 
 
19. Paciente hepatopata crônico que evolui com hemorragia digestiva alta e 

encefalopatia hepática grau I deve ter seu plano dietético baseado em: 
(A) Dieta hipossódica e rica em aminoácidos aromáticos; 
(B) Dieta assódica e pobre em aminoácidos aromáticos; 
(C) Dieta  hipossódica e rica em aminoácidos de cadeia ramificada; 
(D) Dieta hipossódica e rica em proteína animal. 

 
20. Acerca da insuficiência renal aguda, é correto: 

(A) Queimaduras podem ser responsáveis por quadro grave de 
insuficiência renal aguda do tipo pré-renal; 

(B) Na insuficiência renal aguda do tipo renal, o sódio urinário 
apresenta-se em valores geralmente menores que 20 mmol/l; 

(C) A insuficiência renal aguda do tipo pós-renal decorre de 
obstrução ao fluxo urinário em qualquer nível do trato urinário e 
costumeiramente é irreversível, mesmo após desobstrução; 

(D) Nefrotoxinas exógenas podem ser causas de insuficiência renal 
aguda do tipo pré-renal. 

 
21. O exame histopatológico de fragmento de tecido afetado num caso de 

tuberculose evidencia necrose do tipo: 
(A) Caseosa; 
(B) Gangrenosa; 
(C) Liquefativa; 
(D) Enzimática. 

 
22. ____________ não é resposta sistêmica aguda relacionada a 

processo inflamatório. 
A lacuna acima pode ser devidamente preenchida com a alternativa: 
(A) Granulocitose; 
(B) Febre; 
(C) Dor; 
(D) Eosinofilia. 

 
23. Doenças consideradas não transmissíveis caracterizam-se por 

apresentarem: 
(A) Curto período de latência e manifestações clínicas de curso 

crônico; 
(B) Longo curso assintomático e vários e complexos fatores de 

risco. 
(C) Aparecimento clínico abrupto e história clínica prolongada; 
(D) Fatores etiológicos conhecidos e história clínica prolongada; 

 
24. O cálculo do coeficiente de mortalidade infantil para o período de 1 

ano, divide-se o número de óbitos em crianças: 
(A) Recém nascidas pelo total de óbitos; 
(B) Menores de 1 ano pelo total de óbitos; 
(C) Menores de 1 ano pelos nascidos vivos; 
(D) Menores de 1 ano pelos nascidos vivos mais o total de óbitos. 

 
25. O risco de transmissão da Hepatite B pode ser identificado através de 

qual destes marcadores virais? 
(A) HBcAg; 
(B) HBeAg; 
(C) Anti-HBs; 
(D) Anti-HBc. 

 
26. Qual destas lesões sugere, ao exame clínico, um caso compatível com 

eczema crônico? 
(A) Vesículas e exsudação; 
(B) Pústulas e crostas; 
(C) Eritema e edema; 
(D) Liquenificação e prurido. 
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27. Evidência radiológica de opacificação de seios da face em paciente 

com diagnóstico de meningite bacteriana sugere processo infeccioso 
por: 
(A) Escherichia coli 
(B) Staphylococcus aureus 
(C) Neisseria meningitidis 
(D) Streptococcus pneumoniae 

 
28. Qual destas drogas pode estar associada ao surgimento de 

pancreatite aguda em crianças? 
(A) Ácido valpróico; 
(B) Cefalexina; 
(C) Amoxicilina; 
(D) Nenhuma das anteriores. 

 
29. São efeitos adversos do tratamento com rifampicina, isoniazida e 

pirazinamida, respectivamente: 
(A) Hiperuricemia, neuropatia periférica, hepatite 
(B) Neuropatia periférica, hepatite, hiperuricemia 
(C) Hepatite, neuropatia periférica, hiperuricemia 
(D) Hepatite, neurite óptica, neuropatia periférica 

 
30. Das substâncias ativas abaixo, é predominantemente bactericida: 

(A) Cloranfenicol; 
(B) Espectinominica; 
(C) Vancomicina; 
(D) Tetraciclina. 

 
31. Acerca da tuberculose pulmonar, é errado: 

(A) O homem doente é o principal reservatório, e , 
excepcionalmente, o gado bovino; 

(B) A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, via respiratória, 
através da tosse, fala e espirros (gotículas de Flügge); 

(C) A transmissão pode ocorrer durante toda a evolução da doença, 
pulmonar ou não, em indivíduos bacilíferos não tratados, e até 2 
semanas após início do tratamento; 

(D) O período de incubação geralmente é de 4 a 12 semanas após 
a infecção. Neste período torna-se positiva a reação 
tuberculínica.  

 
32. A ________________ não representa valor diagnóstico para 

Hanseníase. Qual destas alternativas completa corretamente a 
lacuna? 
(A) Pesquisa de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil; 
(B) Reação de Mitsuda; 
(C) Baciloscopia; 
(D) Eletromiografia 

 

 

 

 







