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Cargo: Médico Clínico Geral 
 
Língua Portuguesa 

                                   
Brasil Paleolítico 

 
 Entre os fatores que caracterizam um país 

subdesenvolvido, como o Brasil, está o contraste clamoroso nos 
níveis de vida da população. O exemplo das famílias que 
habitam em cavernas, na fronteira do Piauí com o Ceará, mostra 
que subdesenvolvido e injusto são conceitos suaves para definir 
a nação. 

 O fato de famílias viverem há mais de uma geração, 
quase como homens do período paleolítico desafia qualquer 
aspecto que possa sustentar um perfil minimamente moderno e 
igualitário da sociedade. Para esses poucos lavradores, o fogo 
ainda é uma arma vital. 

 Enquanto em partes do país a agroindústria produz 
para o mercado externo com padrões internacionais, esses 
trabalhadores cultivam apenas o minimamente necessário para 
a sobrevivência de suas famílias. O “homem das cavernas” 
brasileiro convive ainda com cobras dentro de sua precária 
moradia sem ter muito o que fazer para evitá-la.  

 Enquanto alguns reclamam do exíguo espaço dos 
apartamentos modernos, estes moram entre fendas de rochas, 
encolhidos pelo teto baixo, ameaçados por desabamentos e 
sem o menor instrumento que permita identificar traços de uma 
habitação do século 20. Não dormem sobre camas, mas sobre 
jiraus. Caneta, xampu e sabonete são seus objetivos de desejo. 

 Para um país que enfrenta sérias contradições sociais, 
os habitantes das serras da Ibiapaba e Grande retratam de 
maneira mais impressionante o quanto são profundas as 
disparidades nacionais. Não se trata de tornar esse caso, 
chocante, mas localizado, um emblema nacional. Ainda assim, 
ele está a lembrar o quanto ainda tem de ser feito para chegar à 
modernidade. 

     Folha de São Paulo, 
22 de fevereiro de 1996. 
 
01. Pode-se afirmar sobre o texto que: 
I. O primeiro parágrafo introduz e delimita o assunto do texto. 
II. O segundo parágrafo desenvolve o exemplo que é indicado 
no final do primeiro. 
III. No quarto parágrafo há um aprofundamento da noção de 
contraste entre um nível de vida com certo conforto e a vida dos 
“habitantes das cavernas” piauienses. 
Assinale a correta. 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 

 
02. Qual o melhor significado para o adjetivo “internacionais”, no 
terceiro parágrafo? 
a) Que pode ser aceito em todos os países do mundo, inclusive 

os altamente desenvolvidos. 
b) Refere-se ao que é produzido em outros países para o 

mercado externo. 
c) Refere-se àquilo que é produzido pelos agricultores 

piauienses para exportação. 
d) Que o mercado externo determina padrões para o que é 

produzido para a sobrevivência do “homem das cavernas” 
brasileiro. 

 
03. No primeiro período do último parágrafo os adjetivos “sérias” 
e “profundas” têm um peso argumentativo que pode ser 
entendido como: 
a) Minimização da gravidade das contradições e disparidades 

nacionais. 
b) Apelo apaixonado para a solução das contradições e 

disparidades nacionais. 

c) Intensificação da gravidade das contradições sociais e das 
disparidades nacionais. 

d) Suavização da gravidade das contradições e disparidades 
nacionais. 

 
04.  Assinale a frase que apresenta um erro de concordância 
nominal. 
a) O porteiro disse-lhe meias verdades. 
b) A entrada do aeroporto ficou meia congestionada. 
c) A garota ficou meio constrangida com a situação. 
d) Ele sai sempre que o relógio bate meio-dia e meia. 
 
05. Assinale a opção cujos elementos destacados nas palavras 
a seguir são respectivamente sufixo, prefixo e radical. 
a) emplacar – enriquecer – impune. 
b) semear – subterrâneo – bebedouro. 
c) socialismo – exportação – empobrecer. 
d) gorduroso – cafeteira – ajeitar. 
 
06. Em qual das opções abaixo a transposição do discurso 
direto para o indireto está incorreta? 
a) D.D. A esposa confirmou: 
   − Meu marido não esteve em casa ontem. 
     D.I A esposa confirmou que seu marido não estivera em casa 

no dia anterior. 
 
b) D.D. O rapaz garantiu: 
             − Eu levarei as compras para o senhor daqui a pouco. 
     D.I. O rapaz garantiu que levava as compras para ele daqui a 

pouco. 
 
c) D.D. – Minha mãe vai gostar desse livro – disse o garoto. 
    D.I. O garoto disse que sua mãe iria gostar daquele livro. 
 
d) D.D – Faça-me um favor. Não espalhe – pediu-lhe a vítima. 
    D.I. A vítima pediu-lhe que ele lhe fizesse um favor: não 

espalhasse.  
 
07. Marque a frase cuja regência verbal esteja incorreta. 
a) Obedeço velhas tradições. 
b) Não desobedeço a meus princípios. 
c) O tenente obedeceu ao general. 
d) O sargento obedeceu-lhe. 
 
08. A oração coordenada destacada em Joga-se comida fora; 
perde-se, pois, muita vitamina é: 
a) Assindética. 
b) Sindética conclusiva. 
c) Sindética explicativa. 
d) Sindética adversativa. 
 
09. Qual das alternativas apresenta em destaque uma oração 
subordinada adverbial causal? 
a) Ela o odeia desde que ele a traiu. 
b) Emprestar-te-ei o livro desde que você o devolva amanhã. 
c) Desde que ele se mudou para Goiás, nunca mais voltou aqui. 
d) Desde que o documento é falso, é melhor entregá-lo à 

polícia. 
 
10. Em qual das orações a vírgula foi usada para marcar a 
elipse do verbo? 
a) Não demores, meu filho. 
b) Nossas ricas tradições, não as respeitamos mais. 
c) Nós trabalhamos com fatos e vocês, com hipóteses. 
d) São Paulo, 10 de janeiro de 1999. 
 
11. Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado está 
sendo empregado como predicativo do objeto. 
a) Eram todos objetos antigos. 
b) Coisas assustadoras ocorreram lá. 
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c) Os professores ficaram satisfeitos. 
d) Considero sua proposta extravagante. 
 
12. Assinale a alternativa cujo emprego da crase está incorreto. 
a) Fez a lição à força. 
b) À medida que caminhava, os corpos apareciam. 
c) Dirigiu-se à sala escura. 
d) Dei à ela tudo que um coração deseja. 

 
13. Assinale a afirmação incorreta quanto às regras de 
acentuação gráfica. 
a) Os ditongos éi e ói devem ser acentuados nas palavras 

paroxítonas como em asteróide e estréia. 
b) Acentuam-se os ditongos abertos tônicos éu(s), éi(s), ói(s) 

em palavras oxítonas como em pastéis e troféus. 
c) A palavra friíssimo deve receber acento por ser uma 

proparoxítona. 
d) A palavra Guaíra recebe o acento no i pois este vem 

precedido de ditongo crescente e forma sílaba sozinho. 
 
14. Qual a opção cujas palavras têm dois fonemas a menos que 
letras? 
a) tóxico – tamanho. 
b) bochecha – assessor. 
c) piscina – recessivo. 
d) recessivo – máximo. 
 
15. Assinale a alternativa em que há erro de ortografia. 
a) A cerração dificultava a visibilidade. 
b) Extático é sinônimo de pasmado. 
c) Ele não sabia dicenir o certo e o errado. 
d) Tinha verdadeira obsessão pelo poder. 
 
Leia o texto. 
 
                            O Google do Japão 
 

O Google do Japão encontrou uma forma lúdica de 
mostrar como funciona Street View, recurso disponível no 
Google Maps que permite “viajar” por várias cidades do mundo 
sem sair da frente do monitor. Uma animação mostra um carro 
munido de uma câmera fazendo fotos em sequência de vários 
pontos de uma cidade. Depois, as imagens são levadas ao 
laboratório e processadas eletronicamente para dar a sensação 
de que você está passeando por uma rua real. Ele já foi visto 
quase 300 mil vezes. 
Época, São Paulo, 9 nov. 2009.  
 
16. Sobre o texto pode-se afirmar: 
I. A primeira oração destacada é uma oração subordinada 
adverbial condicional reduzida de infinitivo. 
II. A oração “para dar a sensação...” expressa finalidade. 
III. A oração “de que você está passando por uma rua real” é 
uma oração subordinada substantiva completiva nominal. 
a) I, II e III. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I e II. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Assinale a alternativa que contenha o coeficiente capaz de 
medir o risco de se adquirir uma doença: 
a) Incidência. 
b) Prevalência. 
c) Letalidade. 
d) Mortalidade geral. 
 
18. São atribuições da União: 
a) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde. 
b) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios. 

c) Elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os 
serviços privados contratados de assistência médica. 

d) Executar ações de saneamento básico. 
 
19. Segundo a lei 8080/90 são princípios e diretrizes do SUS, 
exceto: 
a) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral.  
b) Centralização político-administrativa, com direção única em 

cada esfera de governo. 
c) Direito a informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. 
d) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 

níveis de assistência. 
 
20. São doenças de notificação compulsória imediata, exceto: 
a) AIDS. 
b) Cólera. 
c) Tularemia. 
d) Influenza humana por novo subtipo. 
 
21. A base das atividades e programações de cada nível de 
direção do SUS é: 
a) O Pacto de Saúde. 
b) O Plano de Saúde. 
c) Os Conselhos de Saúde. 
d) As unidades de Saúde. 
 
22. De acordo com a Constituição Brasileira o financiamento do 
SUS deve ser feito por: 
a) Recursos da Previdência Social. 
b) Recursos da União, Estados e Municípios. 
c) Recursos dos três poderes: executivo, judiciário e legislativo. 
d) Recursos adquiridos na assistência privada. 
 
23. São fatores que aumentam a prevalência das doenças, 
exceto: 
a) Aumento do insucesso dos tratamentos. 
b) Aumento da letalidade. 
c) Aumento da expectativa de vida. 
d) Aumento da incidência. 
 
24. O uso de qual dos medicamentos abaixo leva a aumento de 
mortalidade no infarto agudo do miocárdio: 
a) Nifedipina. 
b) Carvedilol. 
c) Digoxina. 
d) Enalapril. 
 
25. Deve ter seu uso com cautela na parada cardiorrespiratória, 
por causar desvio da curva de dissociação da hemoglobina, com 
prejuízo da liberação de oxigênio para os tecidos, depressão 
miocárdica e hiperosmolaridade plasmática: 
a) Amiodarona. 
b) Bicarbonato. 
c) Vassopressina. 
d) Noradrenalina. 
 
26. São causas de hiperprolactinemia, exceto: 
a) Síndrome da sela vazia. 
b) Acromegalia. 
c) Ergotamina. 
d) Verapamil. 
 
27. Podem causar baqueteamento digital, exceto: 
a) Granulomatose de Wegener. 
b) Carcinoma broncogênico. 
c) Mesotelioma. 
d) Bronquiectasia. 
 
28. São diagnósticos diferenciais da asma, exceto: 
a) Fistula traqueoesofágica. 
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b) Síndrome de Loeffler. 
c) Asbestose. 
d) Insuficiência cardíaca. 
 
29. O melhor exame para diagnosticar uma hemorragia 
subaracnóide aguda é: 
a) Tomografia computadorizada. 
b) Punção lombar. 
c) Ressonância magnética. 
d) Angiografia. 
 
30. A exposição ao benzeno pode levar a várias complicações 
hematológicas sendo que a mais freqüente é: 
a) Síndrome mielodisplásica. 
b) TRombocitopenia. 
c) Linfopenia. 
d) Neutropenia. 
 
31. Não é característica do derrame pleural exsudativo: 
a) DHL elevada. 
b) Relação proteína pleural/plasmática < 0,5. 
c) Colesterol elevado. 
d) pH normal ou ácido. 
 
32. Segundo a Organização Internacional de 
Trabalhadores,quais dos exames abaixo são recomendados no 
diagnóstico das pneumoconioses: 
a) Radiografia de tórax e biópsia pulmonar. 
b) História ocupacional e lavado broncoalveolar. 
c) Radiografia de tórax e história ocupacional. 
d) Espirometria e broncoscopia. 
 
33.  Não é fator de risco para troboembolismo pulmonar: 
a) CLimatério. 
b) Anticoncepcional oral combinado. 
c) Carcinomatose. 
d) Puerpério. 
 
34. A pneumocistose frequentemente cursa com: 
a) Exame bacterioscópico de escarro  sempre positivo. 
b) DHL elevada. 
c) Redução da capacidade de difusão do CO. 
d) Radiografia de tórax com infiltrado intersticial bilateral. 
 
35. Fazem parte do critério diagnóstico de Amsel para Vaginose 
Bacteriana, exceto: 
a) Corrimento amarelo- esverdeado, grosso e heterogêneo. 
b) ph vaginal >4,5. 
c) Teste das aminas positivo. 
d) Visualização de Clue Cells ou células-guias no exame 

microscópico a fresco da secreção vaginal. 
 
36. Paciente com diagnóstico de hérnia discal L5-S1 poderá 
apresentar no exame físico qual das alterações abaixo: 
a) Alteração do reflexo Aquileu. 
b) Hpostesia do maléolo medial. 
c) Alteração do reflexo patelar. 
d) Hipostesia no dorso do pé e halux. 
 
37. No diagnóstico de síndrome metabólica os sinais e sintomas 
que estão alterados são: 
a) Hipoglicemia, obesidade visceral e hipotensão arterial. 
b) Hiperglicemia, odesidade abdominal e hipertensão arterial. 
c) Dislipidemia, hipotireoidismo e hipertensão arterial. 
d) Dislipidemia, obesidade visceral e IMC > 25. 
 
38. São achados comuns em pacientes com fibrilação arterial, 
exceto: 
a) FC > Pulso. 
b) Irregularidade no pulso arterial. 
 

c) Desdobramento de B2. 
d) B3 ou B4. 
 
39. Assinale a alternativa incorreta em relação a Doença 
pulmonar Obstrutiva Crônica: 
a) A espirometria é o método diagnóstico mais sensível. 
b) A ausência de sintomas exclui o diagnóstico. 
c) São fatores de risco para esta doença: tabagismo e 

deficiência de alfa-1-antitripsina. 
d) A limitação ao fluxo aéreo verificada na espirometria não é 

totalmente reversível. 
 
40. A idade mais comum de aparecimento da anemia ferropriva 
em crianças e a característica hematoscópica dessa anemia são 
respectivamente: 
a) 3-12 meses, normocitose e normocromia. 
b) 3-12 meses, hipocromia e microcitose. 
c) 6-24 meses, hipocromia e micrositose ou normocromia e 

normocitose. 
d) 6-24 meses, hipercromia e macrocitose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




