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Língua Portuguesa 
  
“Plano Marshall”  
 

O esforço para conter a propagação do comunismo 
gerou o Programa de Recuperação Europeu, mais conhecido 
como Plano Marshall, um programa para reconstruir a 
infraestrutura e recuperar a economia da Europa devastada no 
pós-guerra, o que poderia garantir a expansão mundial do 
capitalismo. O plano foi anunciado pelo Secretário de Estado 
do governo estadunidense, George Marshall, em junho de 
1947, e vigorou entre 1948 e 1952, quando cerca de 117 
bilhões de dólares foram aplicados nos países capitalistas do 
Velho Continente, já que os socialistas, exceto a Iugoslávia, 
recusaram a ajuda norte-americana. Essa injeção de capital 
proporcionou a recuperação econômica da Europa Oriental em 
tempo recorde.  

A resposta soviética ao Plano Marshall foi a criação 
do Conselho de Assistência Econômica Mútua (Comecon), em 
1949, impondo o modelo econômico soviético planificado, que 
mantinha sob controle a produção dos Estados-satélites 
soviéticos.  
 
01. A resposta ao Plano Marshall foi:  
a) A imposição do modelo econômico soviético;  
b) A criação do Comecon;  
c) A recusa da ajuda financeira dada pelos EUA;  
d) A Iugoslávia tornar-se membro do bloco socialista.  
 
02. O Plano Marshall consistiu:  
a) na propagação do comunismo;  
b) na expansão mundial do capitalismo;  
c) na reconstrução da infraestrutura e recuperação da 

economia européia;  
d) no anúncio feito pelo Secretário de Estado norte-americano.  
 
03. A Europa também é conhecida por:  
a) Europa Ocidental  
b) Bloco de países socialistas  
c) Velho Continente  
d) Estados-satélites soviéticos  
 
04. Os socialistas recusaram a ajuda americana, EXCETO:  
a) O Comecon  
b) A Iugoslávia  
c) O Programa de Recuperação Européia  
d) A Europa Ocidental  
 
05. Plano Marshall, Velho Continente e Europa Ocidental são 
exemplos de substantivos:  
a) Simples  
b) Compostos  
c) Concretos  
d) Próprios  
 
06. É um substantivo composto do texto:  
a) Assistência Econômica Mútua  
b) Programa de Recuperação Européia  
c) Infraestrutura  
d) George Marshall  
 
07. Observe:  
I) As chuvas abundantes, pródigas, violentas, fortes, 
anunciaram o verão.  
II) Eu e você vamos juntos.  
 
O sujeito é, respectivamente:  
a) Composto e composto  
b) Simples e simples  
c) Simples e composto  
d) Composto e simples  

08. A frase cuja concordância nominal faz-se de acordo com a 
regra básica de concordância é:  
a) Aquelas duas mulheres participaram do protesto.  
b) Só lia livros e revistas especializados.  
c) Apresentou péssima forma física e desempenho.  
d) Hastearam as bandeiras brasileira e argentina.  
 
09. A concordância verbal está INCORRETA em:  
a) Um bando de moleques pulou o muro.  
b) Fomos nós quem fizemos o almoço.  
c) Em torno de 500 pessoas estiveram na assembleia.  
d) Um grupo de desocupados assombrou a vila.  
 
10. O verbo encontra-se na voz passiva em: 
a) O motorista desrespeitou o sinal vermelho.  
b) A criança feriu-se com o canivete.  
c) Desrespeitou-se a regra de etiqueta.  
d) Feriram-se marido e mulher na separação.  
 
11. Observe:  
I) Chove ainda hoje.  
II) Os sapos coacham no quintal.  
III) Havia muitas pessoas na festa.  
Os verbos em I, II e III são:  
a) Defectivos.  
b) Abundantes.  
c) Anômalos.  
d) Impessoais.  
 
12. A crase encontra-se corretamente empregada em:  
a) Andamos à pé até a casa.  
b) Dirijo-me à Avenida Paulista.  
c) Adiantem o relógio à partir da meia-noite.  
d) Parabéns à todos.  
 
13. Quanto à colocação pronominal, os pronomes podem 
ocupar três posições em relação ao verbo: próclise, ênclise e 
mesóclise. Encontramos a primeira delas em:  
a) Diga-me a verdade, por favor.  
b) Estou-te esperando.  
c) Colocar-me-ei à disposição.  
d) Por que ninguém me ajuda?  
 
14. O pronome de tratamento está corretamente usado em:  
a) Vossa Excelência está confortável?  
b) Vossa Senhoria conheces sua obrigação?  
c) Sua Santidade estivestes no Brasil em 2007.  
d) Vossa Eminência não sabias do ocorrido com o Papa.  
 
15. A pontuação encontra-se correta, EXCETO na alternativa:  
a) Acabar com a fome e a miséria, reduzir a mortalidade 

infantil, melhorar a saúde das gestantes são alguns dos 
Oito Objetivos do Milênio.  

b) Quanto custa, este carro eu não sei.  
c) Ouça, meu senhor, a outra versão dos fatos.  
d) Trabalha muito; não precisa, entretanto, de dinheiro.  
 
16. Encontram-se corretamente grafadas as palavras da 
alternativa:  
a) Autorretrato – antessala – panamericano – guarda-mor  
b) Interestadual – subchefe – iperativo – internacional  
c) Super-homem – cooperação – pós-guerra – bimestral  
d) Ante-sala – contra-reforma – co-autor – fotossistema  
 
Conhecimentos Específicos  
 
17. As pneumonias aspirativas ocorrem mais no pulmão: 
a) Direito, devido a diferença de calibre dos brônquios fonte. 
b) Esquerdo, devido ao diferente ângulo dos brônquios fonte 

em relação a traquéia. 
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c) Direito, com a mesma freqüência em que ocorre no 
esquerdo. 

d) Direito, devido ao diferente ângulo dos brônquios fonte em 
relação a traquéia.  

 
18. A principal causa de insuficiência renal aguda é: 
a) Glomerulonefrite. 
b) Vasculite. 
c) Nefropatia úrica aguda. 
d) Necrose tubular aguda. 

 
19. Para o tratamento de calazar o principal medicamento 
usado é: 
a) Pentamidina. 
b) Antimoniato de meglumina. 
c) Estibogluconato de sódio. 
d) Anfotericina B lipossomal. 

 
20. Os vírus responsáveis por causarem Dengue são: 
a) Flavivírus. 
b) Togavírus. 
c) Alfavírus. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
21. Dentre as doenças abaixo qual é de importância 
epidemiológica para o monitoramento em casos de desastres 
naturais e enchentes: 
a) Tuberculose. 
b) Hepatite. 
c) Leptospirose. 
d) Hanseníase. 
 
22. Dos fatores abaixo assinale aquele que não contribui para a 
anemia da insuficiência renal crônica: 
a) Inflamação crônica. 
b) Antagonismo periférico à ação das hemácias. 
c) Toxicidade por alumínio. 
d) Hiperparatireoidismo crônico. 

 
23. O principal local de acometimento ósseo no mieloma 
múltiplo è: 
a) Calota craniana. 
b) Costelas. 
c) Ossos longos. 
d) Esqueleto axial. 

 
24. A infecção por Helicobacter pylori pode levar a qual das 
conseqüências endócrinas abaixo: 
a) Diminuição da resposta da gastrina a alimentação. 
b) Aumento do conteúdo de somatostatina da mucosa. 
c) Aumento da capacidade de resposta do peptídio liberador da 

gastrina. 
d) Diminuição da gastrina sérica basal. 

 
25. Diante de um paciente com SIDA que apresenta quadro 
respiratório infeccioso e raio x de tórax com infiltrado 
reticulonodular difuso, a causa mais provável será: 
a) Pneumocistose. 
b) Tuberculose. 
c) Histoplasmose. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
26. Assinale o medicamento utilizado no tratamento da asma 
que pode levar ao desenvolvimento da síndrome de Churg-
Straus: 
a) Fluticasona. 
b) Zafirlucaste. 
c) Cetotifeno. 
d) Cromoglicato de sódio. 

 

27. Dos parasitas intestinais abaixo, assinale a alternativa que 
contenha o que possui ciclo pulmonar obrigatório no homem: 
a) Ascaris lumbricóides. 
b) Taenia solium. 
c) Trichura trichiuris. 
d) Giárdia lamblia. 

 
28. As principais causas de fraturas patológicas são: 
a) Doenças hematológicas e diabetes. 
b) Osteoporose e metástases. 
c) Sedentarismo e obesidade. 
d) Hipovitaminose e queda da própria altura. 

 
29.  A doença de Wilson é caracterizada por ser: 
a) Doença hereditária autossômica recessiva causada por 

deficiência no transporte de sais biliares. 
b) Erro inato do metabolismo. 
c) Doença hereditária autossômica  recessiva causada por 

deficiência no transporte de cobre. 
d) Obstrução mecânica das veias hepáticas. 

 
30. Dos medicamentos anti-hipertensivos abaixo, qual é o 
melhor para tratar a hipertensão no feocromocitoma: 
a) Metildopa. 
b) Diuréticos. 
c) Betabloqueadores. 
d) Bloqueador alfa adrenérgico. 

 
31. Das síndromes paraneoplásicas citadas abaixo assinale  a 
que não está associada com câncer de pequenas células do 
pulmão: 
a) Produção ectópica de ACTH. 
b) Osteoartropatia pulmonar hipertrófica. 
c) Febre de origem indeterminada. 
d) Síndrome miastênica. 

 
32. Pode ser causa de tosse crônica (duração superior a três 
semanas): 
a) Rinossinusite. 
b) Asma brônquica. 
c) Doença do refluxo gastroesofágico. 
d) Todas estão corretas. 

 
33. Aos comunicantes assintomáticos de pacientes com 
hanseníase é preconizado a seguinte conduta: 
a) Realização do teste de mitsuda e quimioprofilaxia para os 

reatores. 
b) Realização de teste de mitsuda e profilaxia para os não 

reatores. 
c) Exame dermatológico e vacinação com BCG. 
d) Exame dermatológico e vacinação para hepatite A. 

 
34. Das doenças citadas abaixo assinale a que não é 
considerada uma demência reversível: 
a) Neurossífilis. 
b) Síndrome de Wernicke-Korsakoff. 
c) Hidrocefalia de pressão intermitente. 
d) Demência frontotemporal. 

 
35. Em uma criança de 7 anos com suspeita de apendicite 
aguda , assinale a alternativa que contribui para esse 
diagnóstico: 
a) Inicio da dor na região periumbilical. 
b) Diarréia severa. 
c) Dor descompressão brusca positiva em fossa ilíaca 

esquerda. 
d) História de trauma abdominal recente. 

 
36. Assinale a alternativa que contenha a composição mínima 
de profissionais de uma equipe de saúde da família: 
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a) Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente 
comunitário de saúde. 

b) Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e assistente 
social. 

c) Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e dentista. 
d) Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e motorista de 

ambulância. 
 

37. São princípios organizacionais do SUS exceto: 
a) Resolubilidade e regionalização. 
b) Descentralização e integralidade. 
c) Participação social e hierarquização. 
d) Complementaridade de setor e resolubilidade. 

 
38. Sobre a atenção primaria, assinale a alternativa errada: 
a) Facilita a detecção dos efeitos colaterais dos tratamentos. 
b) Os resultados clínicos podem ser percebidos ao longo do 

tempo. 
c) Apresenta problemas de acesso ao atendimento. 
d) Atende de 80-90% dos problemas de saúde apresentados 

nas consultas. 
 

39. A Lei 8.142 de dezembro de 1990 dispõe sobre: 
a) Participação da comunidade na gestão do sistema único de 

saúde. 
b) Organização, direção e gestão do SUS. 
c) Política de recursos humanos do SUS. 
d) Definição das competências das três esferas de governo. 

 
40. Qual das afirmações abaixo não está associada a atenção 
básica de saúde: 
a) É o primeiro contato da população com o SUS. 
b) Corresponde ao primeiro nível de atenção à saúde do 

modelo assistencial adotado pelo SUS. 
c) A estratégia de saúde da família pode incluir especialidades 

básicas. 
d) Seu financiamento é garantido por fonte publica apenas 

estadual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 




