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PORTUGUÊS

     Texto extraído da revista ÉPOCA, 03/08/09 - Entrevista Achim - “ o 
mundo vive duas crises. Uma financeira, outra ambiental. Para o 
economista alemão  (nascido  no     Brasil) Achim Steiner, diretor do  
programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a saída   para 
ambas passa pelo mesmo caminho: investimento em tecnologias limpas 
e eficiência energética que nos ajudem a reduzir as emissões de 
poluentes causadores do aquecimento global. O plano proposto por 
Steiner foi batizado de New Green Deal (Novo Pacto Verde), em alusão 
ao New Deal dos anos 30 nos Estados Unidos. Em  entrevista a   
ÉPOCA, ele diz que a energia renovável já emprega mais gente hoje 
que indústria de petróleo e gás. E que o Brasil, que reduz o imposto dos 
automóveis para  estimular a economia,   precisa  avaliar se o transporte 
individual tem reais perspectivas de gerar empregos, desenvolvimento 
e competitividade para o país nos próximo anos. 

De acordo com o texto acima responda as questões 01, 02 e 03. 

01. A respeito do texto é correto afirmar que: 
(A) O projeto de Steiner propõe, somente, investimento em 

tecnologias limpas e energia renovável. 
(B) O economista alemão propõe uma alternativa que estimularia a 

geração de empregos com a energia renovável que 
consequentemente aumentaria a competitividade no Brasil e no 
mundo.

(C) Steiner afirma que para resolver as crises financeira e 
ambiental é preciso fazer investimentos em tecnologias limpas 
e desenvolvimento de energia eficiente e renovável, que 
ajudaria a diminuir os agentes poluidores que causam o 
aquecimento global e estimulam reais perspectivas de gerar 
empregos. 

(D) Com o projeto Novo Pacto Verde, Steiner propõe o 
desenvolvimento de energia renovável que ajudaria a diminuir 
as emissões de poluentes causadores do aquecimento global e 
do desenvolvimento social. 

02. Na linha(10) a oração “...que a energia renovável já emprega mais 
gente...” é: 
(A) Oração subordinada predicativa 
(B) Oração subordinada substantiva objetiva direta 
(C) Oração coordenada sindética explicativa 
(D) Oração subordinada adjetiva restritiva 

03. Na linha(13) a oração em destaque é: “... gerar empregos “ 
(A) oração subordinada substantiva objetiva direta 
(B) oração subordinada substantiva subjetiva 
(C) oração subordinada substantiva objetiva indireta 
(D) oração subordinada substantiva complemento nominal 

04. Analise as proposições abaixo e marque a que não estiver de 
acordo com a norma culta padrão escrita: 
(A) Trabalho na cessão nº 4 há cinco anos. 
(B) Retiraram-se da reunião sem dizer o porquê. 
(C) Estou meio perturbada por isto não estou a fim de sair, serei 

má companhia. 
(D) Tudo isto é pra mim? 

05. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos 
predicados das orações abaixo: 
1. O clima está agitado em plena vida religiosa. 
2. Achava a indiferença daquela diretora insuportável. 
3. O professor trabalha chateado naquela Escola. 
4. Os alunos apresentam resultados. 

(A) 1. predicado verbal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbal e 
4. predicado verbal. 

(B) 1 predicado nominal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbo-
nominal, 4. predicado verbo-nominal. 

(C) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado 
verbo-nominal, 4. predicado verbal. 

(D) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado 
verbal, 4. predicado verbo-nominal. 

06. Na frase “Afinal, o resultado de tudo isso vai me dizer se nós 
fomos bem!” A palavra se é classificada como: 
(A) pronome apassivador. 
(B) conjunção subordinativa integrante. 
(C) conjunção condicional. 
(D) pronome reflexivo. 

07. “Ela se dá muita importância.” O pronome se é classificado como: 
(A) objeto direto. 
(B) pronome apassivador. 
(C) índice de indeterminação do sujeito. 
(D) objeto indireto. 

08. Leia atentamente as frases abaixo: 
1. O presidente do sindicato venceu as eleições, mas não 

assumiu.
2. O presidente da República, visitou os hospitais, os 

presídios, as escolas e as   favelas. 
3. Doenças, meu filho, todo mundo tem 
4. O professor deu, a aula, pela manhã. 
5. “Donde houveste, ó pélago revolto.” 

Verificamos que está (estão) corretamente pontuada (s): 
(A) apenas 2 
(B) apenas as sentenças 1, 3 e 5. 
(C) apenas a sentença 4. 
(D) apenas a sentença 5. 

09. Considerando o que diz a norma culta da língua, em quais dos 
textos a colocação pronominal está inadequada: 
(A) I e II apenas. 
(B) I e III apenas. 
(C) II e III apenas. 
(D) II apenas. 

10. Transpondo a frase “O Ministério da Educação avalia o Ensino 
Médio Superior” para a voz passiva analítica, obtém-se a forma 
verbal... 
(A) serão avaliados. 
(B) terão de ser avaliados. 
(C) são avaliados. 
(D) vão ser avaliados. 

História de uma gata 
[...]
Me alimentaram 
Me acariciaram 
Me aliciaram 
Me acostumaram 
O meu mundo era o 
apartamento 
Detefon, Almofada e trato 
Todo dia filé-mignon [...] 

Luiz Henríquez, Sérgio Bardotti e 
Chico Buarque. In Literatura 
comentada. São Paulo, Abril 
Educação, 1980. 

Ei, você aí, me dá um dinheiro aí [...] 
Me dá, me dá, me dá, oi!? 
Me dá um dinheiro aí. 

Ivan, Homero e Glauco Ferreira. Me dá um dinheiro 
aí, 1959. 

D. Janaína

[...]
D. Janaina 
Princesa do mar 
Dai-me licença 
Pra eu também 
brincar 
No vosso reinado. 

Manuel Bandeira. Meus 
primeiros versos, 
pág.56. 
Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira, 2001.

Texto I
Texto II

Texto III
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CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE

11. De acordo com o que preceitua a NOB96, a atenção à saúde, que 
encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em 
todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas 
pessoais e das exigências ambientais, compreende três grandes 
campos a saber, EXCETO: 
(A) O da assistência, em que as atividades são dirigidas às 

pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada 
somente em âmbito ambulatorial e hospitalar; 

(B) O das intervenções ambientais, no seu sentido mais amplo, 
incluindo as relações e as condições sanitárias nos ambientes 
de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a 
operação de sistemas de saneamento ambiental (mediante o 
pacto de interesses, as normalizações, as fiscalizações e 
outros);

(C) O das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos 
determinantes sociais do processo saúde-doença das 
coletividades, de que são partes importantes questões relativas 
às políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à 
educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade dos 
alimentos; 

(D) o da assistência, em que as atividades são dirigidas às 
pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada no 
âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em outros 
espaços, especialmente no domiciliar. 

12. Acerca do incentivo aos Programas de Saúde da Família (PSF), 
assinale a alternativa incorreta: 
(A) Acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da 

população coberta, até atingir 60% da população total do 
município; 

(B) Acréscimo de 5% para cada 5% da população coberta entre 
60% e 90% da população total do município;  

(C) Acréscimo de 7% para cada 5% da população coberta entre 
90% e 100% da população total do município; 

(D) Acréscimo de 9% para cada 5% da população coberta entre 
90% e 100% da população total do município. 

13. O gestor estadual é responsável pela gestão da política de alta 
complexidade/custo no âmbito do estado, mantendo vinculação com 
a política nacional, sendo consideradas intransferíveis as funções de 
definição de prioridades assistenciais e programação da alta 
complexidade, EXCETO: 
(A) A definição da alocação de recursos orçamentários do Teto 

Financeiro da Assistência/ TFA do estado para cada área de 
alta complexidade;  

(B) A definição de prioridades de investimentos para garantir o 
acesso da população a serviços de boa qualidade, o que 
pode, dependendo das características do estado, requerer 
desconcentração ou concentração para a otimização da oferta 
de serviços, tendo em vista a melhor utilização dos recursos 
disponíveis, a garantia de economia de escala e melhor 
qualidade;     

(C) A delimitação da área de abrangência dos serviços de alta 
complexidade; 

(D) Autorização para realização dos procedimentos e a efetivação 
dos pagamentos (créditos bancários).  

14. Sobre a assistência à saúde no âmbito privado, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
(A) As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(B) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem 
a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para 
fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a 
coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 

(C) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País. 

(D) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

15. Qual o prazo que tem a Secretaria de Assistência à Saúde para 
elaborar instrumentos de subsídio à organização e programação 
da média complexidade, compreendendo grupos de 
programação e critérios de classificação das ações desse nível 
de atenção, cuja regulamentação específica será submetida à 
aprovação da CIT? 
(A) 30 dias; 
(B) 40 dias; 
(C) 60 dias; 
(D) 90 dias. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Choque é uma síndrome caracterizada pela incapacidade do 
sistema circulatório em fornecer oxigênio aos tecidos, levando à 
disfunção orgânica. Em relação ao estado de Choque, assinale o 
que não condiz com a verdade: 
(A) Hipotensão arterial pode estar presente, porém, não é 

fundamental no diagnóstico de choque; 
(B) Hipocortisolismo, hipotireoidismo, hiperviscosidade sanguínea e 

anafilaxia podem ser responsáveis por choque do tipo 
distributivo; 

(C) Embolia pulmonar e pneumotórax hipertensivo podem ser 
causas de choque do tipo obstrutivo; 

(D) O uso de Dopamina no tratamento do choque, em doses beta-
adrenérgicas, representa grande eficácia devido aos seus 
efeitos no aumento da resistência vascular sistêmica e da 
pressão arterial. 

17. Acerca das alterações observadas no paciente que desenvolve 
choque séptico, assinale a alternativa errada: 
(A) Sepse é definida pela presença de Síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica, de origem infecciosa ou não, 
comprovada, ou fortemente presumida; 

(B) A liberação de cortisol durante a sepse é fundamental, pois 
aumenta a disponibilidade de glicose provendo energia para 
a defesa; 

(C) A ativação exacerbada endotelial, via neutrófilos ativados, 
leva a injúria vascular com separação das junções celulares, 
aumento da permeabilidade capilar e estreitamento capilar, 
o que leva a edema intersticial; 

(D) A via nutricional de preferência para o paciente séptico é a 
via enteral, já que a via parenteral está sempre mais 
associada a complicações mecânicas, infecciosas e 
metabólicas. 

18. Acerca da Parada Cardio-respiratória (PCR), leia as proposições a 
seguir: 
I. A forma de atividade elétrica cardíaca inicial mais comum na 

PCR extra-hospitalar é a fibrilação ventricular, seguida pela 
taquicardia ventricular, que geralmente se degenera para 
fibrilação ventricular. Juntas, são responsáveis por cerca de 
80% dos casos de morte súbita, porém, são os ritmos de 
melhor prognóstico para reversão; 

II. O uso de vasopressores durante a PCR é recomendado, pois 
determinam melhora do retorno venoso e da perfusão 
coronariana; 

III. A primeira medicação antiarrítmica a ser usada na PCR é a 
Amiodarona. 

Estão corretas: 
(A) Apenas I e II; 
(B) Apenas II e III; 
(C) Apenas I e III; 
(D) I, II e III. 

19. Quantas destas proposições podem ser consideradas fatores de 
descompensação da Insuficiência Cardíaca congestiva? 

I. Anemia; 
II. IAM; 
III. Arritmias; 
IV. Uso de antiinflamatórios; 
V. Disfunção tireoideana. 
(A) 2; 
(B) 3; 
(C) 4; 
(D) 5. 
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20. Segundo a Classificação Funcional – New York Heart Association – Um 
paciente portador de Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) que 
apresenta marcante limitação, onde os sintomas como dispnéia, 
palpitações e fadiga surgem com atividades mais leves que as habituais 
forçando o doente a permanecer em repouso para que esteja confortável, 
pode ser classificado como pertencente à classe: 
(A) I; 
(B) II; 
(C) III; 
(D) IV. 

21. Foram estudados basicamente quatro tipos de peptídeos natriurétricos de 
importância hemodinâmica, todos eles são secretados em resposta a 
estresse hemodinâmico, particularmente aumento da pressão 
intracardíaca e estiramento das fibras miocárdicas. O mais estudado, e 
mais útil no diagnóstico de Insuficiência Cardíaca Congestiva é o 
peptídeo natriurétrico: 
(A) Atrial; 
(B) Cerebral; 
(C) Tipo C; 
(D) Tipo D. 

22. Assinale a alternativa errada acerca dos aspectos relacionados à 
abordagem medicamentosa na Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC): 
(A) A grande maioria dos pacientes que chegam ao pronto 

atendimento por descompensação de ICC o faz por falta de adesão 
ao tratamento medicamentoso ou às medidas dietéticas; 

(B) A furosemida, quando administrada de forma endovenosa, causa 
venodilatação em cerca de 15 minutos, diminuindo a pré-carga 
tanto no ventrículo direito quanto no esquerdo. Também induz 
diurese cerca de 30 minutos após sua administração; 

(C) A nitroglicerina melhora os sintomas de ICC descompensada, 
porém, seu uso não está indicado naqueles pacientes que cursam 
com insuficiência coronariana concomitante; 

(D) O nitroprussiato é um vasodilatador arterial e venoso, potente 
redutor da pós-carga, sendo útil em situações de hipertensão grave 
e regurgitação valvar grave, além de também reduzir a pré-carga. 

23. Constituem urgências hipertensivas, exceto: 
(A) Encefalopatia hipertensiva; 
(B) Insuficiência cardíaca congestiva; 
(C) Insuficiência coronariana crônica; 
(D) Aneurisma de aorta. 

24. Medicação(ões) que deve(m) ser utilizada(s) na abordagem do paciente 
com suspeita de dissecção aguda de aorta Tipo B: 
(A) Nitroprussiato; 
(B) Morfina; 
(C) Metoprolol; 
(D) Todas as anteriores. 

25. São causas de ascite no pronto atendimento: 
I. Insuficiência renal crônica dialítica; 
II. Lúpus eritematoso sistêmico; 
III. Hipertensão portal; 
IV. Câncer metastático. 
(A) Apenas I e III; 
(B) Apenas II e IV; 
(C) Apenas I, III e IV; 
(D) I, II, III e IV. 

26. Em relação ao paciente com ascite, considere as seguintes proposições: 
I. Ascite de início recente; 
II. Internação hospitalar secundária a ascite por cirrose hepática; 
III. Deterioração clínica de pacientes ambulatoriais ou internados com 

cirrose; 
IV. Anormalidades laboratoriais que possam indicar processo 

infeccioso. 
São indicações para se proceder paracentese: 
(A) Apenas I, III e IV; 
(B) Apenas II e III; 
(C) I, II, III e IV. 
(D) Apenas I, II e III; 

27. Das proposições abaixo, constituem eventos que podem estar presentes, 
isoladamente ou associados, em casos de Tromboembolia pulmonar: 

I. Diminuição da pressão na artéria pulmonar; 
II. Hipocinesia de ventrículo direito; 
III. Diminuição do débito cardíaco do ventrículo direito; 
IV. Diminuição de enchimento de ventrículo esquerdo. 

(A) Apenas I, II e III; 
(B) Apenas II, III e IV; 
(C) Apenas I e III; 
(D) I, II, III e IV. 

28. Acerca da asma no pronto atendimento, assinale o que não condiz 
com a verdade: 
(A) Asma consiste numa doença inflamatória crônica e intermitente 

das vias aéreas, caracterizada por exacerbações de dispnéia, 
tosse, sibilos, obstrução variável e hiporresponsividade das vias 
aéreas. Geralmente reversível, porém, podendo ser grave e até 
fatal;

(B) Crise asmática aguda é definida como uma exacerbação que 
requer tratamento de urgência ou emergência; 

(C) O mais comum fator precipitante de uma exacerbação asmática 
é uma infecção viral, tendo como principais agentes o rinovírus, 
influenza e vírus respiratório sincicial; 

(D) A asma brônquica é caracterizada pela tríade clínica: dispnéia, 
opressão torácica e sibilância, sendo um desses sintomas 
relatado por pelo menos 90% dos doentes. 

29. Acerca do manejo da asma no pronto atendimento: 
I. O uso de Beta2-agonistas é a terapêutica mais importante no 

manejo do broncoespasmo e deve ser prescrito imediatamente 
à chegada do doente à emergência; 

II. O benefício do uso de Beta2-agonistas inalatórios é 
potencializado com seu uso seqüencial, recomendando-se 
inalações a cada 15 minutos, totalizando 3 inalações na primeira 
hora da chegada do doente ao pronto atendimento; 

III. O uso de corticosteróides sistêmicos na crise asmática tem 
evidências científicas que comprovam uma mais rápida 
reversão da obstrução ao fluxo aéreo, porém, sem mostrar 
eficácia na diminuição nas taxas de recidivas. 

Está(ao) correta(s): 
(A) Apenas I; 
(B) Apenas I e II; 
(C) Apenas II e III; 
(D) Apenas I e III. 

30. Assinale o correto em relação à Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica(DPOC): 
(A) Doença caracterizada por limitação progressiva e irreversível ao 

fluxo aéreo, sendo essa limitação associada a uma resposta 
inflamatória anormal dos pulmões a partículas ou gases 
nocivos; 

(B) Os doentes com DPOC são identificados, dentre outros 
achados, por apresentarem: diminuição do volume residual e 
aumento da capacidade residual funcional; progressiva 
disfunção diafragmática por retificação da cúpula; aumento da 
capacidade pulmonar total e frequentemente redução da 
capacidade vital; e vasoconstricção arterial pulmonar por 
hipoxemia, com aumento da pressão da artéria pulmonar; 

(C) A exacerbação da DPOC é definida como aumento nos 
sintomas e piora da função pulmonar, e caracteriza-se por piora 
da dispnéia associado a aumento da produção de escarro e/ou 
mudança na característica do escarro; 

(D) O papel das infecções bacterianas como principal fator 
etiológico das exacerbações da DPOC é claramente definido na 
literatura específica. 

31. Qual destes paciente apresenta, conforme casuísticas clínicas e 
cirúrgicas, menor risco de apresentar doença tromboembólica 
(Trombose venosa profunda ou Tromboembolia pulmoar)? 
(A) Paciente submetido a revascularização do miocárdio; 
(B) Paciente submetido a cirurgia ortopédica de quadril; 
(C) Paciente pós acidente vascular encefálico, apresentando 

seqüela com membro plégico; 
(D) Paciente submetido a cirurgia abdominal de grande porte. 

32. As assertivas abaixo tratam de Hemorragia Digestiva Alta (HDA). 
Assinale o que não condiz com a verdade: 
(A) O H. Pylori é associado com importante recorrência de 

sangramento em pacientes com úlcera duodenal; 
(B) As neoplasias do trato gastro intestinal representam menos de 

3% das causas de sangramento agudo alto; 
(C) A angiodisplasia do trato gastro intestinal alto, também 

conhecida como malformação arteriovenosa, telangiectasia e 
ectasia vascular, é frequentemente associada a sangramento 
gastrointestinal alto agudo; 

(D) Fístula aortoentérica deve ser considerada em pacientes com 
sangramento agudo alto profuso e com passado de cirurgia de 
aneurisma de aorta. 







