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“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,
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.

pródigas,

violentas,

fortes,

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. Alguns agentes causadores de pneumonia adquirida na
comunidade estão relacionados com condições prévias do
paciente, responda a associação mais improvável:
a) Klebsiella spp e alcoolismo.
b) S. Aureus e pós-gripe.
c) Pneumocystis e CD4 < 200.
d) Legionella e fibrose cística.
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18. A síndrome antifosfolipídica está relacionada com a maior
incidência de:
a) Polidrâmnio.
b) Perdas gestacionais tardias.
c) Doenças tromboembólicas.
d) b e c estão corretas.
19. É causa de insuficiência renal aguda com hipocalemia:
a) Leptospirose.
b) Rabdomiólise.
c) Uropatia obstrutiva.
d) Anti-inflamatórios não hormonais.
20. No tratamento da febre tifóide qual o antibiótico de escolha:
a) Ciprofloxacina.
b) Cloranfenicol.
c) Sulfametoxazol/trimetropin
d) Azitromicina.
21. Em relação a dengue podemos afirmar que:
a) A profilaxia da doença baseia-se na imunização passiva dos
casos confirmados.
b) Os casos só devem ser notificados após o isolamento viral.
c) O tratamento é baseado no uso de antibióticos de largo
espectro.
d) A imunidade cruzada existe temporariamente.
22. A administração de uma unidade de concentrado de
hemácias aumenta o valor do hematócrito em quantos por
centos:
a) 3 a 5%.
b) 7 a 9%.
c) 10 a 12%.
d) 13 a 15%.
23. São condições pré-cancerosas no câncer de estômago
exceto:
a) Adenoma gástrico.
b) Gastrite erosiva.
c) Helicobacter pylori.
d) Pós-gastrectomia (Billroth II).
24. Em pacientes HIV positivos, um sinal que indica
imunossupressão severa é:
a) Linfadenopatia generalizada.
b) Tuberculose pulmonar cavitária.
c) Candidose orofaríngea.
d) Herpes labial.
25. Congestão nasal, tosse, dispnéia, hemoptise e sinusites
recorrentes associados a perda de função renal, fazem
pensarmos no diagnóstico de:
a) Arterite de células gigantes.
b) Granulomatose de Wegener.
c) Crioglobulinemia.
d) Arterite de Takayasu.
26. Pode evoluir com repercussões sistêmicas graves, qual das
parasitoses intestinais abaixo:
a) Estrongiloidíase.
b) Ancilostomíase.
c) Ascaridíase.
d) Teníase.
27. Na tendinite do ombro, o tendão mais frequentemente
acometido é:
a) Redondo menor.
b) Supra-espinhoso.
c) Infra-espinhoso.
d) Redondo maior.

28. A cirrose é caracterizada por fibrose extensa do
parênquima hepático e formação de nódulos regenerativos, sua
principal causa é:
a) Cirrose cardíaca.
b) Cirrose biliar primária.
c) Cirrose alcoólica.
d) Cirrose por deficiência de alfa 1 antitripsina.
29. No paciente com hiperparatireoidismo
eletrocardiográfica identificada característica é:
a) QT longo.
b) QT curto.
c) PR longo.
d) Alargamento do QRS.
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30. O tipo histológico de câncer de pulmão mais comum é:
a) Carcinoma de células gigantes.
b) Carcinoma de células escamosas.
c) Carcinoma bronquioloalveolar.
d) Adenocarcinoma.
31. Alguns pacientes apresentam o sinal de baqueteamento
digital que pode ser observado nas seguintes doenças, exceto:
a) Doença de Crohn.
b) Fibrose pulmonar idiopática.
c) Bronquiectasia.
d) Carcinoma brônquico.
32. Em relação as piodermites, é correto afirmar que:
a) A hidrosadenite apresenta infecção na unidade
pilossebácea.
b) A erisipela é uma celulite superficial que tem como principal
agente etiológico o Staphylococcus aureus.
c) O impetigo é uma infecção superficial da epiderme, sendo
assim não deixa cicatriz.
d) A foliculite é uma infecção do folículo piloso causada
principalmente pelo estretococos.
33. O alcoolismo é um problema de saúde pública, em relação
ao delirium tremens suas características são, exceto:
a) Hipoatividade autonômica e bradicardia.
b) Alucinações visuais e diaforese.
c) Confusão mental e tremores.
d) Desidratação e distúrbios eletrolíticos.
34. Pode ser considerado
esquizofrenia:
a) Isolamento social.
b) Bloqueio do pensamento.
c) Alucinações.
d) Embotamento afetivo.

como

sintoma

positivo

da

35. Indivíduos intoxicados por inseticidas organofosforados,
apresentam:
a) Boca seca e midriase.
b) Bradicardia e midriase.
c) Sedação e broncoespasmo.
d) Salivação exagerada e miose.
36. Em relação às hérnias, assinale a opção incorreta:
a) Hérnia inguinal indireta é lateral aos vasos epigástricos.
b) A maioria das hérnias recidivantes são indiretas.
c) Hérnias encarceradas são operadas de urgência, na
impossibilidade de redução.
d) Hérnia femoral é corrigida pela aproximação do ligamento de
Cooper.
37. Com o controle adequado da glicemia dos diabéticos, a
prevalência da doença pode:
a) Não se modifica.
b) Não pode ser avaliada.
c) Diminui.
d) Aumenta.
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38. Diante de uma criança com quadro suspeito de sarampo,
deve-se:
a) Notificar, após o aparecimento de novo caso, assim fica
caracterizada a transmissão.
b) Notificar após confirmação sorológica.
c) Notificar nas próximas 24 horas, antes mesmo da
confirmação.
d) A notificação não é necessária.
39. Assinale a alternativa que contenha apenas princípios
doutrinários do SUS:
a) Universalidade, integralidade e descentralização.
b) Integralidade, equidade e regionalização.
c) Integralidade, universalidade e equidade.
d) Equidade, universalidade e hierarquização.
40. Durante o século XX o modelo sanitarista de saúde pública
institucionalizado no Brasil foi caracterizado por:
a) Preocupar-se com determinantes mais gerais da situação
sanitária.
b) Não contemplar a totalidade da situação da saúde.
c) Universalizar a atenção de sistema sem ênfase a grupos.
d) Estimular a descentralização na organização dos serviços.
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