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Português 
 

 
TEXTO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
01. Sobre a interpretação do texto acima marque a 
alternativa correta: 
 

a) O contexto específico é característica básica de 
textos como a charge. 

b) A interação entre os interlocutores se dá pela 
decodificação dos significados. 

c) O uso da linguagem verbal e não-verbal juntas 
são indispensáveis como está explícito no texto. 

d) Em textos como a charge não há a presença do 
interlocutor. 

e) O conhecimento partilhado e o conhecimento 
prévio são fatores que interferem na construção 
de sentidos pelo leitor do texto.  

          
 
TEXTO 2 
 
Saiu primeiro na internet 
  
                O Twitter, rede social de mensagens 
instantâneas que se tornou uma febre da internet, foi o 
estopim de um acalorado bate-boca no Parlamento alemão 
nos últimos dias. No sábado 23, os deputados reelegeram 
Horst KohIer, do Partido Democrata Cristão, o mesmo da 
chanceler Angela Merkel,  para a Presidência do país. 
Como é de praxe, o resultado da votação deveria ser 
anunciado oficialmente pelo presidente da casa. Antes que 
isso acontecesse, dois deputados se apressaram a noticiar 
a eleição de KohIer através do Twitter, via telefone celular. 
Julia Klockner, do mesmo partido de Kohler,  foi bem-
humorada. "Pessoal, vocês podem assistir ao futebol em 
paz. A votação foi um sucesso!", escreveu. Já Ulrich 
Kelber, do derrotado Partido Social Democrata, foi objetivo. 
"A contagem está confirmada: 613 votos. KohIer foi eleito", 
espalhou.  
Ainda que a reeleição de Kohler fosse esperada, a quebra 
do protocolo despertou a ira de deputados de outros 
partidos e do grupo de parlamentares mais antigos na 
casa, o chamado Conselho dos Anciãos. Uma deputada do 
Partido Verde classificou o episódio como intolerável e 
surgeriu providências para que ele não se repita. O líder da 
bancada do Partido Social Democrata criticou de forma 
áspera seu correligionário pela mensagem que divulgou no 
Twitter. Além disso, anunciou que pretende proibir o uso 

do site" de mensagens pelos deputados de bancada 
durante as sessões. Na sequência, Julia Klockner 
renunciou ao cargo que ocupava, de secretária 
parlamentar.  
                                                                                    

VEJA, 3 DE JUNHO DE 2009. 
02. O texto: 
 

a) É um texto referencial que tem como tema central 
a política e as eleições parlamentares na 
Alemanha. 

b) É uma crítica ao sistema parlamentar da 
Alemanha. 

c) É um alerta ao perigo a que os deputados 
alemães expuseram o sigilo que deve haver nas 
eleições parlamentares. 

d) Contém um relato acerca da quebra do protocolo 
nas eleições parlamentares alemãs e a polêmica 
gerada em torno disso.  

e) Fala das consequências geradas por uma atitude 
inusitada dos parlamentares alemães e de como 
isso afetou o processo eleitoral no país. 

 
03. Que acontecimentos presentes no texto estabelecem a 
relação de causa/conseqüência? 
 

a) Twitter/crítica áspera. 
b) Eleições parlamentares/notícia via twitter. 
c) Quebra de protocolo/renúncia de Júlia Klockner. 
d) Reeleição/quebra de protocolo. 
e) Eleições parlamentares/ira de deputados de 

outros partidos e do Conselho de Anciãos. 
 

04. "Pessoal, vocês podem assistir ao futebol em paz. A 
votação foi um sucesso!". Assinale a alternativa correta: 

 
a) Morfologicamente, ‘sucesso’ é uma palavra 

variável utilizada para singularizar a imagem 
criada pelo vocábulo ‘votação’. Sintaticamente, 
funciona como núcleo do predicado.  

b) Adjetivo e substantivo na frase em questão não 
seguiram a regra geral de concordância entre 
essas classes, formando uma das exceções à 
norma em língua portuguesa. 

c) O vocativo ‘pessoal’ é seguido do emprego do 
pronome ‘vocês’ figura uma redundância 
permitida pela estrutura linguística do idioma 
português. 

d) Sintaticamente ao estudarmos o período 
composto, classificaríamos ‘vocês podem assistir 
ao futebol em paz’ como uma oração que tem a 
função de aposto explicativo enquanto que ‘A 
votação foi um sucesso’ é uma oração 
sintaticamente independente. 

e) De acordo com a linguagem oral, o engano na 
regência do verbo ‘assistir’ é aceito embora não 
previsto pela gramática normativa. 

 
05. Leia as frases e as considerações sobre elas: 
 
“O líder do Partido vai ao plenário em favor do uso do site 
de mensagens na sessão de hoje” 
“É lamentável que os deputados envolvidos não conheçam 
o protocolo das votações.” 
 
Em relação ao emprego dos tempos verbais em ambas as 
frases, analise: 
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I.  Na primeira oração o verbo ‘ir’ está empregado no 
presente do indicativo embora seu uso esteja 
associado a uma ação posterior à fala. 

II.  Na primeira oração o verbo ‘ir’ está empregado no 
presente do indicativo corretamente, pois o tempo 
se verifica pelo momento da enunciação e não 
pela realização do ato. 

III.  Na segunda oração o presente do subjuntivo está 
empregado no seguinte contexto: uma oração 
subordinada que funciona como sujeito da oração 
principal. 

 
São verdadeiras: 
 

a) Apenas I. 
b) Apenas III. 
c) I e III. 
d) II e III. 
e) Apenas II. 

 
 
TEXTO 3 
 
Quando eu tinha seis anos 
Ganhei um porquinho-da-índia. 
Que dor de coração me dava 
Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão! 
Levava ele pra sala 
Pra os lugares mais bonitos mais limpinhos 
Ele não gostava: 
Queria era estar debaixo do fogão. 
Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. . . 
 
— O meu porquinho-da-índia foi minha primeira namorada. 
  
06. Qual das alternativas abaixo contém uma consideração 
adequada segundo a norma padrão da língua que foi 
preterida pelo autor do texto em relação à linguagem 
informal? 
 

a) Quando dois adjetivos se referem a um 
substantivo determinado por artigo, a 
concordância deve ser feita no singular. 

b) Do ponto de vista sintático os advérbios devem 
modificar o verbo. 

c) O termo que explica outro deve ser colocado 
entre vírgulas. 

d) O gerúndio deve ser empregado quando indicar 
que o processo verbal é longo. 

e) Quando o pronome pessoal funcionar como 
objeto direto do verbo é recomendado o uso de 
suas formas oblíquas.  

 
TEXTO 4 
 
“Considerando o tipo de pecadores que vão para o inferno 
e as suaves alegrias do paraíso na visão leiga habitual, é 
conhecido o jocoso comentário do escritor Mark Twain: 
‘Prefiro o céu pelo clima e o inferno pela companhia’”. 
 
07. Lançando mão de seus conhecimentos relativos à 
regência dos verbos em língua portuguesa, assinale a 
alternativa correta. 
 

a) ‘Preferir’ é um verbo que pede dois 
complementos, um direto e o outro regido por 
preposição. Essa norma foi desobedecida na 
frase. 

 

b) A única preposição que pode seguir o verbo 
‘preferir’ é ‘a’. 

c) O verbo na segunda oração está elíptico por isso 
o termo regido foi novamente um objeto direto.  

d) De acordo com a norma padrão o objeto direto 
deveria ser substituído pelo pronome oblíquo. 

e) Para tornar um texto mais próximo da oralidade é 
permitido que se faça uma variação na regência 
dos verbos, como no caso do verbo ‘preferir’. 
 

 
TEXTO 5 
 

 PRAGA MARCANTE  
 

Inseto revolucionou para melhor o mundo dos vinhos  
Um bichinho do tamanho da cabeça de um alfinete, que se 
atraca às raízes das plantas e as destrói, foi o grande 
divisor de águas da história do vinho. A praga, chamada 
filoxera, agiu rápido. Tudo começou na década de 1850, 
quando os primeiros navios a vapor deixaram a costa 
americana com destino à Europa. O tempo de viagem, 
mais curto, permitiu que o inseto chegasse vivo do outro 
lado e provocasse um estrago gigantesco. Na década de 
1880, 70% das plantações europeias estavam arrasadas. 
A solução foi enxertar mudas americanas, resistentes à 
praga, nas plantações do velho continente. Deu certo, mas 
o mundo do vinho mudou para sempre - e para melhor. 
"Muitos produtores replantaram seus vinhedos com 
espécies de uvas mais nobres", afirma o sommelier e 
historiador Manuel Luz.  
 
 
08. “Na década de 1880, 70% das plantações europeias 
estavam arrasadas.” 
Quanto à concordância verbal: 

 
a) A concordância de sujeito formado por número 

percentual, sem partitivo ou não será feita sempre 
no plural. 

b) A concordância de sujeito formado por número 
percentual mais uma expressão partitiva se faz no 
plural se pretender dar destaque a essa 
expressão. 

c) Atualmente a gramática normativa admite essa 
concordância em textos mais informais. 

d) A concordância com número percentual deve ser 
feita sempre com o predicativo do objeto. 

e) A concordância com número percentual deve ser 
feita opcionalmente com o predicativo do sujeito. 
 

 
TEXTO 6 

 
Por volta de 1914, Galib inaugurou o restaurante Biblos no 
térreo da casa. O almoço era servido às onze, comida 
simples, mas com sabor raro. Ele mesmo, o viúvo Galib, 
cozinhava, ajudava a servir e cultivava a horta, cobrindo-a 
com um véu de tule para evitar o sol abrasador. No 
Mercado Municipal, escolhia uma pescada, um tucunaré 
ou um matrinxã, recheava-o com farofa e azeitonas, 
assava-o no forno de lenha e servia-o com molho de 
gergelim. Entrava na sala do restaurante com a bandeja 
equilibrada na palma da mão esquerda; a outra mão 
enlaçava a cintura de sua filha Zana. Iam de mesa em 
mesa e Zana oferecia guaraná, água gasosa, vinho. O pai 
conversava em português com os clientes do restaurante: 
mascateiros, comandantes de embarcação, regatões, 
trabalhadores do Manaus Harbour. Desde a inauguração, 
o Biblos foi um ponto de encontro de imigrantes libaneses, 
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sírios e judeus marroquinos que moravam na praça Nossa 
Senhora dos Remédios e nos quarteirões que a rodeavam. 
Falavam português misturado com árabe, francês e 
espanhol, e dessa algaravia surgiam histórias que se 
cruzavam, vidas em trânsito, um vaivém de vozes que 
contavam um pouco de tudo: um naufrágio, a febre negra 
num povoado do rio Purus, uma trapaça, um incesto, 
lembranças remotas e o mais recente: uma dor ainda viva, 
uma paixão ainda acesa, a perda coberta de luto, a 
esperança de que os caloteiros saldassem as dívidas. 
Comiam, bebiam, fumavam, e as vozes prolongavam o 
ritual, adiando a sesta. 

 
09. O texto acima: 

 
a) É característico da narrativa apresenta a 

circunscrição de um espaço. 
b) Faz parte do grupo dos textos narrativos e pela 

parte transcrita poderia fazer parte de um relato ou 
texto jornalístico. 

c) O texto é caracteristicamente narrativo e como se 
percebe pela leitura, introduz uma crônica de 
costumes. 

d) A descrição do espaço onde se passa a narrativa 
deve seguir-se da descrição do tempo em que os 
acontecimentos se deram. 

e) A narrativa carece de determinação do espaço e 
do tempo para que assim situemos o contexto e 
compreendamos  a motivação do autor em 
descrever tais cenas. 

 
10. “recheava-o com farofa e azeitonas, assava-o no 
forno de lenha e servia-o com molho de gergelim.” No 
que se refere às regras de colocação pronominal em 
língua portuguesa, marque a alternativa correta: 

 
a) De acordo com a norma padrão, em enumerações 

usa-se a próclise, portanto o emprego está em 
descordo com a norma padrão. 

b) Embora seja cada vez mais comum o uso do 
pronome pessoal reto depois do verbo para 
reproduzir a linguagem oral, o autor na pessoa 
do narrador do texto optou pelo uso da norma 
padrão.  

c) O uso do pronome pessoal do caso reto em lugar 
do oblíquo seria inaceitável numa publicação 
desse porte. 

d) A mesóclise seria mais adequada, porém está 
praticamente em desuso nos dias de hoje 
aparecendo apenas em textos clássicos. 

e) Tanto próclise quanto mesóclise seriam 
adequadas ao texto narrativo pela sua própria 
definição. 

 
 

Sistema Único de Saúde – SUS  
 
11. Sobre a Norma operacional NOB 01/96 é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Formalizou os princípios da 9° Conferência 
Nacional de Saúde. 

b) Redefiniu as funções das esferas Estaduais e 
Federais. 

c) Incorporou ações de epidemiologia e controle de 
doenças.  

d) Incorporou ações de Vigilância Sanitária. 
e) Elaborou a Programação Pactuada e Integrada 

(PPI). 

12. Segundo a Lei nº 8080/90, constitui um critério para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos a 
estados, Distrito Federal e municípios: 
 

a) Participação paritária dos usuários no conselho de 
saúde. 

b) Prioridade para o atendimento hospitalar. 
c) Desempenho técnico, econômico e financeiro no 

período atual. 
d) Eficiência na arrecadação de impostos. 
e) Perfil epidemiológico da população a ser coberta. 

 
13. Quanto à competência da direção municipal do sistema 
de saúde (SUS) regida pela Lei n° 8.080/90, considere as 
seguintes atribuições: 
 

I.  Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e 
os serviços de saúde e gerir e executar os 
serviços públicos de saúde. 

II.  Participar do planejamento, programação e 
organização da rede nacional e independente do 
Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação 
com sua direção estadual. 

III.  Acompanhar o processo de licitação para definir a 
gestão de laboratórios públicos de saúde e 
hemocentros. 

IV.  Executar a vigilância sanitária de portos, 
aeroportos e fronteiras independentemente da 
União e dos Estados. 

 
É(são) da competência da direção municipal do Sistema 
Único de Saúde (SUS): 
 

a) Somente I. 
b) Somente III. 
c) Somente I e II. 
d) Somente II e IV. 
e) Somente III e IV. 

 
14. Sobre políticas públicas de saúde é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) As políticas públicas podem ser definidas como 
conjuntos de disposições, medidas e 
procedimentos que traduzem a orientação política 
do Estado e regulam as atividades 
governamentais relacionadas às tarefas de 
interesse público.  

 
 

b) As políticas públicas em saúde integram o campo 
de ação social do Estado orientado para a 
melhoria das condições de saúde da população e 
dos ambientes natural, social e do trabalho. 

c) Sua tarefa específica em relação às outras 
políticas públicas da área social consiste em 
organizar as funções públicas governamentais 
para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde dos indivíduos e da coletividade. 

d) A Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, ao adotar o modelo de seguridade 
social para assegurar os direitos relativos à 
previdência, saúde e assistência social, determina 
que a saúde é direito de todos e direito e dever 
dos Estados. 

e) As políticas públicas se materializam através da 
ação concreta de sujeitos sociais e de atividades 
institucionais que as realizam em cada contexto e 
condicionam seus resultados. Por isso, o 
acompanhamento dos processos pelos quais elas 
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são implementadas e a avaliação de seu impacto 
sobre a situação existente devem ser 
permanentes. 

 
15. A Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde (SUS) – NOB/96 identifica quatro papéis básicos do 
gestor federal, EXCETO: 
 

a) Exercer a gestão do SUS, no âmbito nacional. 
b) Promover as condições e incentivar o gestor 

estadual com vistas ao desenvolvimento dos 
sistemas municipais, de modo a conformar o 
SUS-Estadual. 

c) Fomentar a harmonização, a integração e a 
modernização dos sistemas estaduais compondo, 
assim, o SUS-Nacional. 

d) Centralizar todas as ações de saúde no âmbito 
nacional. 

e) Exercer as funções de normalização e de 
coordenação no que se refere à gestão nacional 
do SUS. 

 
16. No Programa de Saúde da Família, para 
aperfeiçoamento profissional, o Ministério da saúde atua 
em, EXCETO: 
 

a) Articulação entre ministérios da saúde e 
educação: ação intersetorial. 

b) Diretrizes curriculares estaduais para cursos de 
graduação. 

c) Criação da rede multicêntrica de apoio à saúde da 
família e comunidade. 

d) Apoio à residência médica em saúde da família. 
e) Programa de residência multiprofissional. 

 
17. A estratégia de Saúde da Família visa à reorganização 
da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do 
Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da 
Atenção Básica, a estratégia Saúde da Família deve, 
EXCETO: 
 

a) Ter caráter substitutivo em relação à rede de 
Atenção Básica tradicional nos territórios em que 
as Equipes Saúde da Família atuam. 

b) Atuar no território, realizando cadastramento 
domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas 
aos problemas de saúde de maneira pactuada 
com a comunidade onde atua, buscando o 
cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do 
tempo, mantendo sempre postura pré-ativa frente 
aos problemas de saúde/doença da população. 

c) Desenvolver atividades de acordo com o 
planejamento e a programação realizados com 
base no diagnóstico situacional e tendo como 
foco a família e a comunidade. 

d) Buscar a integração com instituições e 
organizações sociais, em especial em sua área 
de abrangência, para o desenvolvimento de 
parcerias. 

e) Ser um espaço de construção de cidadania. 
 
18. Da Portaria n.o 20, de 3 de outubro de 2003 que 
Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de 
envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para 
os Sistemas de Informações em Saúde – SIM e Sinasc, no 
Art. 3.  - Compete à Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS), como gestora dos Sistemas de Informações sobre 
Saúde – SIM e Sinasc, em nível nacional, EXCETO: 
 
 

a) Estabelecer diretrizes e normas técnicas. 
b) Consolidar os dados provenientes dos estados. 
c) Estabelecer prazos para o envio de dados pelo 

nível estadual e municipal. 
d) Retroalimentar os dados para os integrantes do 

Sistema. 
e) Divulgar informações e análises epidemiológicas. 

 
19.  De acordo com as informações geradas no Caderno 
de informações em saúde gerado em fevereiro de 2009: 
 

I.  Em Carnaubeira da Penha, segundo a 
Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária 
Segundo Grupo de Causas - CID10 em 2006, a 
mortalidade por Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias teve maior proporção em pessoas 
entre 20 e 49 anos. 

II.  Em Carnaubeira da Penha a maior causa de óbito 
por agressões entre os anos de 2000 a 2006 foi 
no ano 2005. 

III.  Em Pernambuco, segundo a Mortalidade 
Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo Grupo 
de Causas - CID10 em 2006, todas as faixas de 
idade a partir de 30 anos, a maior causa de 
mortalidade foi por doenças do aparelho 
circulatório. 

IV.  Em Pernambuco a maior causa de óbito por 
Diabetes Mellitus entre os anos de 2000 a 2006 
foi no ano 2004. 

V.  No Brasil a média do coeficiente de mortalidade 
por AIDS entre os anos de 2000 e 2006 foi de 6.2. 

 
Estão CORRETAS: 
 

a) I, II, III 
b) I, II, V 
c) II, III, IV 
d) III, IV, V 
e) IV e V 

 
20. Em relação à transição demográfica e a transição 
epidemiológica no Brasil é INCORRETO afirmar: 
 

a) No Brasil, a transição demográfica e a transição 
epidemiológica começam com queda da taxa de 
mortalidade na década de 1940, devido à redução 
das doenças infecciosas e parasitárias como 
casas de óbitos, com a natalidade mantendo-se 
ainda em níveis elevados até 1960. 

b) Para chegar à população idosa numerosa de hoje, 
além de uma queda da mortalidade, a redução da 
taxa de fecundidade a partir de 1960 foi fator 
fundamental. 

c) Quando as migrações internacionais envolvendo 
a população brasileira eram insignificantes e o 
saldo migratório era nulo, a população do Brasil 
cresce exclusivamente em função do crescimento 
vegetativo que ocorre no Brasil, sendo mais 
intenso ao redor de 1960, quando a natalidade 
era de 43 nascidos vivos por mil habitantes. 

d) A esperança de vida ou expectativa de vida ao 
nascer passou de 61,88 anos em 1980 para 67,08 
anos em 2000, indicando um ganho em média de 
5,20 anos em apenas 20 anos. 

e) Os ganhos foram maiores no sexo masculino, de 
5,51 enquanto para as mulheres este ganho foi de 
4,91. 
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Conhecimentos Específicos   
 
 
21. Sobre o tracoma é INCORRETO afirmar: 
 

a) O tracoma é uma das doenças de notificação 
compulsória e de interesse nacional, devendo os 
casos ser registrados no Sistema de Informações 
de Agravo de Notificação. 

b) A fase sequelar da doença é um período 
transmissível da doença e de grande importância 
para saúde pública. 

c) Na atenção básica, o médico deve realizar 
tratamento imediato e adequado, de acordo com 
esquema terapêutico preconizado pelo Ministério 
da Saúde, portaria GM nº 67 de 22/12/2005. 

d) A investigação domiciliar deve ser realizada para 
todos os casos novos de Tracoma Inflamatório 
(TF/TI) de forma a identificar casos associados ao 
caso índice. 

e) Deve ser considerado caso suspeito de tracoma 
os indivíduos que apresentam história prolongada 
de conjuntivites ou referem sintomas oculares de 
longa duração (prurido, fotofobia, etc.) 

 
22. Sobre estados reacionais em hanseníase, a reação 
Tipo dois ou Eritema Nodoso Hansênico (ENH) 
caracteriza-se por, EXCETO: 
 

a) Apresentar nódulos subcutâneos dolorosos, 
sempre acompanhados de febre. 

b) Comprometimento de nervos periféricos (neurite). 
c) Irite. 
d) Orquiepididimite. 
e) Glomerulonefrite. 

 
23. Sobre diagnóstico em esquitossomose é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Na ultra-sonografia do abdômen: pode detectar-se 
alterações hepáticas que são específicas da 
esquitossomose hepatoesplênica. 

b) A radiografia do tórax em PA perfil é importante 
para diagnosticar a hipertensão arterial pulmonar, 
consequentemente da arterite pulmonar 
esquitossomótica. 

c) A biopsia retal é empregada em situações 
especiais. Só é realizada na investigação de 
casos suspeitos quando repetidos exames 
parasitológicos de fezes resultarem negativos. 

d) O Eco-doppler-cardiograma é de grande 
importância no diagnóstico da mielorradiculopatia                                                
esquitossomotica. 

e) A biopsia hepática é um método utilizado quando 
a doença se apresenta clinicamente grave. É 
realizado por meio do exame de fragmento do 
fígado, o qual pode ser obtido cirurgicamente ou 
mediante punção. 

 
24. Dos critérios de internação hospitalar de pacientes com 
dengue, segundo o Ministério da Saúde, é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Presença de sinais de alarme. 
b) Recusa de ingerir líquidos ou alimentos. 

c) Comprometimento respiratório: dor torácica, 
dificuldade respiratória, diminuição do murmúrio 
vesicular e outros. 

d) Plaquetas em número menor que 20.000/mm3, 
caso haja manifestações hemorrágica. 

e) Impossibilidade de seguimento ou retorno à 
unidade de saúde.   

 
25. Os artigos do Código de Ética Médica (CONSELHO 
FEDERAL DE MEDICINA, 1988) devem orientar todos os 
profissionais que atuam no atendimento às urgências, seja 
no nível pré-hospitalar ou hospitalar da rede de atenção: 
 

a) O alvo de toda a atenção do médico e dos 
profissionais da saúde é a saúde do ser humano, 
em benefício da qual deverá agir com o máximo 
de zelo e o melhor de sua capacidade 
profissional. 

b) O médico e demais profissionais devem guardar 
absoluto respeito pela vida humana, atuando 
sempre em benefício do paciente. Jamais utilizar 
seus conhecimentos para gerar sofrimento físico 
ou moral, para o extermínio do ser humano ou 
para permitir e acobertar tentativa contra sua 
dignidade e integridade. 

c) O médico e demais profissionais não podem, 
exceto em situações de danos à saúde, seja ela 
física ou mental, renunciar à sua liberdade 
profissional, devendo evitar que quaisquer 
restrições ou imposições possam prejudicar a 
eficácia e correção de seu trabalho. 

d) O trabalho do médico não pode ser explorado por 
terceiros com objetivo de lucro, finalidade política 
ou religiosa. 

e) O médico e demais profissionais devem manter 
sigilo quanto às informações confidenciais de que 
tiverem conhecimento no desempenho de suas 
funções, salvo justa causa, dever legal ou 
autorização expressa do paciente. 

 
26. Sobre os sintomas da Alcalose Metabólica é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Respiração rápida (hiperventilação) neste caso os 
pulmões tentam conservar CO2. 

b) Paralisia. 
c) Convulsões. 
d) Franqueza.  
e) Cãibras musculares. 

 
27. Sobre Transporte de O2 e CO2 é CORRETO afirmar: 
 

a) O O2 passa para os alvéolos para a corrente 
sanguínea. O CO2 reage com a 
hemoglobina(HHb). 

b) O CO2 produzido nas células vai dos tecidos para 
o sangue (glóbulos brancos), onde reage com a 
água nas células para formar H2CO3. 

c) O H2CO3 é ionizado, gerando íons H+ e 
Bicarbonato (HCO3

-). 
d) Nos tecidos, a hemoglobina reage com os íons, 

produzindo O2 e HHb. A maior parte da HHb volta 
aos pulmões, onde apanha mais O2 , mas uma 
parte da HHb reage com o CO2 para formar 
carbaminoemoglobina (HHbCO2). 

e) Os Cl- presentes no plasma fluem para o interior 
dos glóbulos brancos = processo de 
deslocamento do cloreto.  
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28. São causas Acidose Respiratória, EXCETO: 
 

a) Diminuição do pH plasmático, um aumento na 
pCO2 e um aumento na concentração de HCO3

-. 
b) Ventilação inadequada e deficiente. 
c) Inibição dos centros respiratórios cerebrais 

(sedativos, anestésicos, parada cardíaca). 
d) Troca gasosa deficiente dos pulmões para os 

capilares sangüíneos (poliomielite, enfisema, 
asma grave, edema pulmonar agudo, 
pneumonia). 

e) Residência em locais de alta altitude. 
 
29. Do Art. 1º - Para os efeitos de aplicação da Lei 6259, 
de 30 de outubro de 1975, e de sua regulamentação, 
constituem objeto de notificação compulsória as doenças a 
seguir relacionadas em todo território nacional, EXCETO: 
 

a) Cólera 
b) Coqueluche 
c) Dengue 
d) Hanseníase 
e) Malária 

30. Sobre Cefalosporinas 3º Geração é INCORRETO 
afirmar: 

a) Maior espectro de ação contra bactérias G-. 
b) Menor eficácia contra bactérias G+. 
c) Meia-vida menor. 
d) Difusão pela barreira hematoencefálica 

(concentrações terapêuticas). 
e) Uso em infecções hospitalares. 

 
31. Referente à oftalmologia é INCORRETO afirmar: 
 

a) As infecções da pele periocular se dividem em 
celulite pré-septal, pós-septal o orbitária.   

b) A dacriociste é a infecção do saco lacrimal. Em 
bebês e crianças a doença costuma ser unilateral 
e secundária à obstrução do ducto nasolacrimal.  

c) Os processos infecciosos das pálpebras são o 
hordéolo e a blefarite. 

d) A ceratite ou úlcera de córnea só pode ocorrer no 
epitélio e subepitélio.  

e) A conjuntivite é um processo inflamatório da 
conjuntiva que varia em gravidade de hiperemia 
leve a secreção purulenta grave. 

 
32. No tratamento de úlceras pépticas, são inibidores da 
bomba de próton, EXCETO: 
 

a) Omeprazol 
b) Pantoprazol 
c) Lansoprazol 
d) Rabeprazol 
e) Cimeprazol 

 
33. De acordo com a atenção básica à saúde e o SUS, 
atendendo ao ____________, é necessário incluir a 
atenção aos portadores de sofrimentos psíquicos nas 
ações básicas de saúde da família. Assinale a alternativa 
que completa o texto corretamente. 
 

a) Fundo de ações estratégicas e compensação. 
b) Conselho Nacional de Saúde 
c) Núcleo Operacional de Assistência à Saúde 
d) Princípio de isonomia 
e) Princípio da integralidade 

34. Referindo-se à Hipertensão arterial é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) O consumo dos alimentos pode levar à ingestão 
de certos nutrientes que induzem respostas às 
vezes indesejáveis na pressão arterial e no 
sistema cardiovascular. Os alimentos “de risco”, 
ricos em sódio e gorduras saturadas, por 
exemplo, devem ser evitados, ao passo que os 
“de proteção”, ricos em fibras e fósforo, devem 
ser utilizados. 

b) Recomenda-se cautela com medicamentos a 
base de potássio, como expectorantes, em 
indivíduos suscetíveis a hiperpotassemia, 
principalmente pacientes com insuficiência renal 
ou em uso de inibidor da ECA, antagonista do 
receptor ATP ou diuréticos poupadores de 
potássio. 

c) Dieta com frutas, verduras e laticínios de baixo 
teor de gordura apresenta quantidades 
apreciáveis de cálcio, magnésio e potássio, 
proporcionando efeito favorável em relação à 
redução da pressão arterial e de acidente 
vascular cerebral. 

d) Não existem dados suficientes para recomendar 
suplementação de cálcio ou magnésio como 
medida para baixar a pressão arterial, se não 
houver hipocalcemia ou hipomagnesemia.  

e) A prática regular de exercícios físicos é 
recomendada para todos os hipertensos, 
inclusive aqueles sob tratamento 
medicamentoso, porque reduz a pressão arterial 
sistólica/diastólica em 6,9/4,9 mmHg. 
 

35. Sobre a fisiopatologia da queimadura é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) O Agente térmico acomete a pele e tecidos 
adjacentes excitando as terminações nervosas que 
irão liberar mediadores químicos   (Histamina, 
Prostaglandina, Serotonina, Leucotrienos). 

b) Ocorre alteração da bomba de potássio levando ao 
aumento de água intracelular e morte celular.  

c) Hemodinâmicamente haverá diminuição do volume 
sanguíneo, do débito cardíaco, da pressão arterial 
sistêmica e aumento da freqüência cardíaca e da 
resistência vascular periférica. 

d) A Hipovolemia leva à hipoperfusão periférica e 
esplânica e ao choque circulatório. 

e) A Gliconeogênese e lipólise, se instalam. 
 
36. Sobre a glomerulonefrite difusa aguda é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) A glomerulonefrite difusa aguda (GNDA) é uma 
doença inflamatória supurativa que acomete 
difusamente os glomérulos de ambos os rins. 

b) O processo inflamatório glomerular é 
imunologicamente mediado e resulta na instalação 
de uma síndrome nefrítica aguda. Esta síndrome 
caracteriza-se pelo aparecimento abrupto de 
edema, hipertensão arterial e hematúria, 
acompanhada, geralmente, de proteinúria e 
azotemia em graus variáveis. 

c) A glomerulonefrite aguda em crianças aparece, na 
maioria das vezes, após doenças infecciosas. 
Entre as bactérias, a mais freqüentemente 
associada tem sido o estreptococo beta-hemolítico 
do grupo A, embora outros estreptococos (como o 
pneumococo), estafilococos, meningococos e até 



Prefeitura Municipal de Carnaubeira da Penha – PE     
Concurso Público 2009 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 01 – Cargo 04 – Médico Plantonista  
Página 7 de 7 

Mycoplasma já tenham sido relacionados à 
glomerulonefrite aguda. 

d) Em crianças, a GNDA pós-estreptocócica 
(GNDAPE) é mais comum. A infecção de pele ou 
orofaringe pelo Sfreptococcus beta-hemolítico do 
grupo A determina a produção de anticorpos.  

e) A queda na filtração glomerular resulta na retenção 
renal de sódio e água, produzindo edema. A 
hipertensão arterial provavelmente tem origem 
multifatorial, não sendo somente uma 
conseqüência da retenção hidrosalina e da 
hipervolemia subseqüente. 

 
37. São características do Edema Agudo do Pulmão, 
EXCETO: 

 
a) Fluidos no compartimento extravascular pulmonar 
b) Hipoxemia 
c) Aumento do trabalho respiratório 
d) Aumento da complacência pulmonar 
e) Alteração da relação ventilação-perfusão 

 
38. C. T. M, 5 anos, masculino, com bom crescimento e 
desenvolvimento até então, vem à consulta por estar 
apresentando petéquias. Mãe refere que  o filho, há mais 
de um mês, tem se mostrado irritado, com anorexia 
importante, queixando-se de cefaléia, dor em membros 
inferiores e abdominal. Ao ser examinado, constatou-se 
palidez, febre baixa, adenomegalia cervical e 
hepatoesplenomegalia. Neste caso, a principal hipótese 
diagnóstica é: 
 

a) Doença do colágeno 
b) Leucemia linfocítica aguda 
c) Púrpura trombocitopênica 
d) Mononcleose infecciosa 
e) Tuberculose 

  
39. A cardiopatia congênita de maior prevalência é: 
 

a) Comunicação interventricular 
b) Comunicação interatrial 
c) Atresia tricúspide 
d) Tetralogia de Fallot 
e) Persistência do canal arterial   

 
40. Os dois princípios morais, de origem hipocrática, que 
nortearam toda a construção da ética médica tradicional 
são: 
 

a) Autonomia e justiça 
b) Beneficência e não-maleficência 
c) Beneficência e justiça 
d) Compaixão e beneficência 
e) Justiça e compaixão 

  
 

FIM DO CADERNO 
 
 




