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Cargo: Médico Clínico Geral 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia atentamente o poema e responda o que se pede.  
 

“Soneto de separação” 
(Vinícius de Moraes)  

 
De repente do riso fez-se o pranto 
Silencioso e branco como a bruma 
E das bocas unidas fez-se a espuma 
E das mãos espalmadas fez-se o espanto 
 
De repente da calma fez-se o vento 
Que dos olhos desfez a última chama 
E da paixão fez-se o pressentimento 
E do momento imóvel fez-se o drama 
 
De repente, não mais que de repente 
Fez-se de triste o que se fez amante 
E de sozinho o que se fez contente 
 
Fez-se do amigo próximo, distante 
Fez-se da vida uma aventura errante 
De repente, não mais que de repente. 
 
01. O soneto de Vinícius apresenta, além da sua forma fixa, 
outros traços tradicionais na estrutura formal, que são:  
a) versos decassílabos  
b) rimas regulares do tipo ABBA; ABAB; ABA; BBA  
c) rimas regulares do tipo ABAB; ABAB; ABB; ABB  
d) as alternativas a e b estão corretas  
 
02. Observe:  
I) No ritmo melódico intenso há grande musicalidade.  
II) A linguagem do poema é formal.  
III) O fim do amor é visto como algo irreversível.  
a) I, II e III estão corretas  
b) I, II e III estão incorretas  
c) I e II estão incorretas  
d) III está correta  
 
03. “Próximo” e “distante”, na última estrofe do poema são:  
a) Sinônimos  
b) Antônimos  
c) Parônimos  
d) Homônimos  
 
04. A conjunção e tem valor adversativo na frase:  
a) Choveu durante a noite e não pudemos sair.  
b) Arrumou as malas e saiu porta afora.  
c) Deitei-me exausto no chão e não consegui dormir.  
d) Cheguei, vi e venci.  
 
05. Reescrevendo-se a frase, completando-a com a palavra 
indicada entre parênteses, a concordância correta é:  
“A cidade tem ruas e passeios _______________.” (tranquilo)  
a) A cidade tem ruas e passeios tranquilos.  
b) A cidade tem ruas e passeios tranquilo.  
c) A cidade tem ruas e passeios tranquilas.  
d) A cidade tem ruas e passeios tranquila.  
 
06. Observe:  
I) Fui às Olimpíadas, mas perdi o ano na escola.  
II) Perdeu o emprego, mas passou três meses na Europa.  
III) Todos ficaram apreensivos, mas a responsabilidade era 
grande.  
A conjunção mas introduz orações coordenadas adversativas 
que apresentam, no entanto, ideias ou valores diferentes. Em I, II 
e III há, respectivamente, a ideia ou valor de:  
a) Comparação, objeção e compensação.  
b) Compensação, não-compensação e objeção.  
 

c) Compensação, justificativa e contraste.  
d) Não-compensação, compensação e justificativa.  
 
Para responder as questões seguintes, considere esta estrofe, 
de Cecília Meireles:  
 
“Sei que canto. E a canção é tudo.  
Tem sangue eterno a asa ritmada.  
E um dia sei que estarei mudo:  
– mais nada!” 
 
07. O termo e a oração destacados exercem a mesma função 
sintática de:  
a) Sujeito.  
b) Objeto direto.  
c) Objeto indireto.  
d) Predicativo.  
 
08. Classificando-se “que” na oração destacada, teremos 
um/uma:  
a) Objeto direto. 
b) Sujeito.  
c) Conjunção subordinativa integrante.  
d) Pronome relativo.  
 
09. Reescreva a frase no plural, fazendo a concordância 
necessária. Marque a alternativa correspondente:  
“Não se descobriu a causa do problema.”  
a) Não se descobriu as causas do problema.  
b) Não se descobriu as causas dos problemas.  
c) Não se descobriram a causa do problema.  
d) Não se descobriram as causas do problema.  
 
10. O significado do verbo haver, na oração abaixo, é:  
“Se faltarem à reunião, vocês se haverão comigo.”  
a) Existir.  
b) Considerar.  
c) Ajustar contas.  
d) Acontecer.  
 
11. A concordância é correta na alternativa:  
a) Seis metros de tecido não eram necessários.  
b) Dois mil reais são pouco para pagar a dívida contraída.  
c) Agora é seis da tarde.  
d) Vinte toneladas é muito peso para esse caminhão.  
 
12. A frase cuja regência encontra-se correta é:  
a) Prefiro o futebol a vôlei.  
b) Todos os concorrentes aspiram ao primeiro lugar.  
c) A cidade na qual visitamos é bastante calma.  
d) O cargo que aspiro permitirá minha ascensão política.  
 
13. Considere o uso do artigo e aponte a(s) alternativa(s) 
correta(s):  
I) “Eu não concordo com a sua opinião.”  
II) “O professor sempre falava sobre o Cristóvão Colombo.”  
III) “Clarisse Lispector teve recentemente toda a sua obra 
reeditada.”  
a) I, II e III estão corretas.  
b) I e II estão corretas.  
c) I e III estão corretas.  
d) Somente I está correta.  
 
14. Considerando-se as palavras em destaque:  
“Flor do Lácio sambódromo,  
lusamérica latim em pó” (Caetano Veloso)  
O processo usado para a formação de “sambódromo” é:  
a) Derivação.  
b) Hibridismo.  
c) Composição por aglutinação.  
d) Composição por justaposição.  
 



2 
 

15. A abreviação de certas palavras, como “moto” (de 
motocicleta), fone (de telefone) e pneu (de pneumático), tem o 
nome de:  
a) Redução.  
b) Sigla.  
c) Onomatopeia.  
d) Aglutinação.  
 
16. Estão corretamente grafadas todas as palavras em:  
a) Improvisar, nitidez, viajem (substantivo).  
b) Rouxinol, vertigem, previlégio.  
c) Traumatizar, cangica, viagem (substantivo).  
d) Pusemos, seixo, chiqueiro.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Assinale a alternativa incorreta em relação ao 
hipertireoidismo: 
a) a etiologia mais freqüente é o desencadeamento por processo 

auto-imune. 
b) a doença de Graves é mais freqüente em pacientes do sexo 

masculino. 
c) o risco de transformação maligna é baixo. 
d) a doença de Plummer é o bócio nodular tóxico. 
 
18. Responda a alternativa que contenha apenas vacinas 
compostas por vírus vivos atenuados: 
a) sarampo, Salk e febre amarela. 
b) rubéola, caxumba e Sabin. 
c) varicela, febre amarela e Salk. 
d) nenhuma das anteriores. 
 
19. Nos pacientes com neuropatia diabética pode ser usado para 
aliviar as dores: 
a) Doxiciclina e complexo B. 
b) Opióides. 
c) IECA. 
d) Amitriptilina. 
 
20. O sintoma precoce mais comum no diagnóstico do carcinoma 
gástrico é: 
a) náuseas e disfagia. 
b) melena e dor abdominal em hipogástrio. 
c) perda de peso e epigastralgia. 
d) vômitos e saciedade precoce. 
 
21. São alimentos importantes na transmissão de salmonella 
typhy: 
a) alimentos secos. 
b) verduras. 
c) leite e seus derivados. 
d) alimentos bem cozidos. 
 
22. Em um paciente com Leishmaniose Visceral é incorreto 
afirmar que: 
a) o principal medicamento utilizado é a anfotericina B. 
b) manifesta-se com hepatoesplenomegalia febril. 
c) mielograma não é bom para o diagnóstico parasitológico. 
d) anemia e pancitopenia são normalmente encontrados. 
 
23. Assinale a alternativa que contenha o medicamento usado no 
tratamento do Diabetes associado a redução do IMC (índice de 
massa corpórea): 
a) repaglinida. 
b) metformina. 
c) glimepirida. 
d) acarbose. 
 
24. Qual das patologias abaixo não está relacionada com sua 
transmissão através de água e alimentos: 
a) cólera. 
b) botulismo. 
c) febre amarela. 
d) salmonelose. 

25. Sobre a prova do laço realizada nos pacientes com suspeita 
de dengue, marque a alternativa correta: 
a) O esfigmomanômetro após ser insuflado até o ponto médio da 

pressão arterial aferida previamente, deve ser mantido 
insuflado por 10 minutos nos adultos. 

b) A prova é considerada positiva quando não aparece nenhuma 
petéquia. 

c) Não deve ser realizada em pacientes com mais de 50 anos. 
d) Se o número de petéquias for de 20 ou mais por polegada ela 

é considerada positiva. 
 
26. A principal causa de insuficiência renal aguda é: 
a) glomerulonefrite. 
b) vasculite. 
c) nefropatia úrica aguda. 
d) necrose tubular aguda. 
 
27. Em relação à colite ulcerativa e Doença de Crohn, assinale a 
opção correta: 
a) só há diarréia na colite ulcerativa. 
b) o acometimento transmural ocorre na colite ulcerativa. 
c) o íleo terminal é poupado na colite ulcerativa. 
d) não há fissuras, fístulas e abscessos na Doença de Crohn. 
 
28. Qual a terapia de primeira linha para Febre Reumática 
Aguda: 
a) Penicilina G Benzatina. 
b) Ceftriaxona. 
c) Cefalexina. 
d) Meropenem. 
 
29. Para o diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico é 
necessário pelo menos 4 critérios de  11, não faz parte destes 
critérios: 
a) erupção malar. 
b) fotossensibilidade. 
c) lúpus discóide. 
d) endocardite. 
 
30. E m relação ao abscesso pulmonar, avalie as afirmativas: 
- Principal causa: aspiração. 
-Nos pacientes imunocomprometidos, bactérias aeróbicas e 
patógenos oportunistas, como os fungos podem predominar. 
- Há alta carga de microrganismos. 
-Bactérias anaeróbicas são os agentes causadores mais comum. 
 
a) três afirmativas estão incorretas. 
b) uma afirmativa é incorreta. 
c) duas afirmativas são incorretas. 
d) todas as afirmativas estão corretas. 
 
31. Qual agente é o causador mais freqüente da pneumonia 
aguda comunitária: 
a) Klebsiella pneumoniae. 
b) Haemofhilus influenzae. 
c) Moraxella catarrhalis. 
d) Streptococcus pneumoniae. 
 
32. No câncer de próstata, os locais mais comuns de metástases 
detectados por cintilografia estão localizados: 
a) nos ossos de coluna lombar e sacra. 
b) no pâncreas. 
c) no cérebro. 
d) nos rins. 
 
33. Qual alternativa define melhor o papel das Unidades Básicas 
de Saúde, segundo as diretrizes de hierarquização do Sistema 
Único de Saúde: 
a) desenvolver ações de saúde voltado para doenças pouco 

freqüentes. 
b) ter grande variedade de consultas especializadas e exames 

de alta complexidade. 
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c) implementar as ações básicas de saúde de natureza curativa 
e preventiva. 

d) ser a porta de entrada do sistema, mas sem praticar ações 
curativas. 

 
34. De acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde de 
1988, inclui-se: 
a) financiamento privado da saúde. 
b) centralização das ações de saúde no governo estadual. 
c) priorizar o atendimento hospitalar. 
d) participação da comunidade. 
 
35. Assinale a alternativa que contenha o indicador de saúde que 
expressa a gravidade de uma doença: 
a) prevalência. 
b) incidência. 
c) morbidade. 
d) letalidade. 
 
36. Óbitos neonatais são aqueles ocorridos em crianças: 
a) menores de 28 dias. 
b) menores de um ano. 
c) maiores de 28 dias. 
d) maiores de um ano. 
 
37. Assinale o órgão responsável pela fiscalização dos portos e 
aeroportos para a proteção à saúde da população: 
a) Secretaria de Saúde do município onde haja portos e 

aeroportos. 
b) Departamento Médico-Sanitário da Polícia Federal. 
c) Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
d) Comissões Intergestoras Bipartite. 
 
38. São doenças de notificação Compulsória Imediata, exceto: 
a) Botulismo. 
b) Febre Tifóide. 
c) Cólera. 
d) Febre Amarela. 
 
39. Os estudos epidemiológicos mais eficazes para determinar a 
eficácia de vacinas são: 
a) ensaios clínicos. 
b) ecológicos. 
c) descritivos. 
d) de prevalência. 
 
40. Segundo a história natural das doenças podemos classificá-la 
em período pré- patogênico, onde pode ser realizada a 
prevenção primária, marque a alternativa que contenha esse tipo 
de medida para um paciente com Diabetes: 
a) diagnóstico precoce. 
b) exercício físico em pacientes saudáveis. 
c) uso de insulina subcutânea. 
d) uso de biguanidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




