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Cargo: Médico de PSF 
 
Língua Portuguesa  
 
Leia o texto abaixo e responda o que se pede.  
 

A evolução dos fundamentos ao longo de 1999 não 
ratificou as expectativas pessimistas formuladas ao início do 
ano, quando o impacto da crise financeira internacional sobre a 
economia brasileira determinou a reordenação dos principais 
condicionantes internos, com o objetivo de possibilitar que a 
condução da política econômica preservasse a estabilidade 
econômica e as condições necessárias ao processo de 
crescimento sustentado.  
(Relatório Anual do Banco Central do Brasil – 1999, vol. 35 p.9, 
com adaptações)  
 
01. Quanto à coesão e coerência, a alternativa que completa 
corretamente o texto dando-lhe continuidade, é:  
a) Assim deve-se assinalar a introdução de alterações 

significativas institucionais que, no paralelismo entre 
políticas cambiais e políticas monetárias no ajuste efetivo 
da promoção de contas públicas refere-se ao desempenho 
do governo.  

b) Dessa maneira, assinale-se que a introdução de alterações 
institucionais significativas, paralelamente à continuidade do 
esforço governamental na promoção de eficaz ajuste das 
contas públicas, no que se refere à política cambial e 
monetária.  

c) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais 
relevantes marcam, no que se refere à política cambial e à 
política monetária, de forma paralela à continuação no 
empenho governamental na realização de efetivo ajuste de 
contas públicas.  

d) Nesse contexto, assinale-se a introdução de alterações 
institucionais significativas, no que se refere às políticas 
cambial e monetária, paralelamente à continuidade do 
empenho governamental na promoção de efetivo ajuste das 
contas públicas.  

 
02. A palavra ratificou,em “A evolução dos fundamentos ao 
longo do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início do ano, (...)” tem o significado de:  
a) Confirmou  
b) Corrigiu  
c) Alterou  
d) Reuniu  
 
03. Retificar e ratificar são palavras com grafias semelhantes, 
porém de significados diferentes. Palavras como retificar e 
ratificar são conhecidas pelo nome de:  
a) Sinônimos  
b) Homônimos homógrafos  
c) Parônimos  
d) Homônimos homófonos  
 
04. Por crescimento sustentado entende-se:  
a) O aumento da população  
b) A deflagração da crise financeira  
c) O aumento da capacidade produtiva  
d) A condução da política econômica  
 
05. Assinale a opção que apresente pontuação incorreta.  
a) No entanto, a piora acentuada das cenários econômico e 

político internos desde a última análise – com o surgimento 
de novos fatores de incerteza – tende a reduzir a taxa de 
crescimento do PIB em 2001.  

b) O setor de serviços – que representa aproximadamente 60% 
do PIB – registrou crescimento de 2,76% em relação ao 
mesmo período, do ano passado.  

c) O ritmo de atividade econômica permaneceu robusto ao 
longo do primeiro trimestre de 2001 – período no qual a 
economia brasileira cresceu 4,13% em relação ao mesmo 
período do ano passado.  

d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 
também divulgou nova estimativa para o PIB de 2000, com 
o crescimento de 4,46%, revisando para cima a estimativa 
anterior de 4,20%.  

 
(Trechos adaptados do Relatório de Inflação – Banco Central 
do Brasil, junho de 2001 – volume 3, nº2, p. 7)  
 
06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a 
mesma classe gramatical da palavra “trabalho” na frase “Um 
grupo de trabalho...”:  
a) “No campo da Fazenda de Belém, boa parte do óleo...”  
b) “Os resultados das inovações foram praticamente...”  
c) “Porém, não é qualquer água que é usada...”  
d) “Atualmente, um dos geradores de vapor...”  
 
07. Na questão anterior, a palavra “trabalho” contida em “Um 
grupo de trabalho...”, pertence à classe gramatical:  
a) Dos substantivos  
b) Dos adjetivos  
c) Dos advérbios  
d) Dos verbos  
 
08. A expressão “Um grupo de trabalho...” pode ser substituída, 
sem que com isso haja prejuízo de sua compreensão ou 
modificação no seu significado, por:  
a) Um grupo trabalhador  
b) Um trabalho de grupo  
c) Um trabalho grupal  
d) Um grupo de trabalhadores  
 
09. Ao escrevermos “A evolução dos fundamentos ao longo do 
ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início daquele ano (...)”, com o verbo grifado no 
Presente do Indicativo, teremos:  
a) Não ratifica  
b) Não ratifique  
c) Não ratificando  
d) Não se ratifique  
 
10. A concordância foi aplicada corretamente na alternativa:  
a) Há na mesa relógio e melancia saborosos.  
b) Há na mesa relógio e melancia saborosas.  
c) Há na mesa relógio e melancia saboroso.  
d) Há na mesa relógio e melancia saborosa.  
 
11. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é 
acentuada graficamente:  
a) Lapis, canoa, abacaxi, jovens  
b) Traiu, legua, assim, tenis  
c) Flores, ruim, sozinho, voo  
d) Orquidea, grau, açucar virus  
 
12. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é um pronome 
pessoal oblíquo.  
a) “A sua grave beleza ofuscava a todos”.  
b) “Nem a morte lhe emprestava uma fisionomia sem 

expressão”.  
c) “Com seus sonhos de menina ela passou sorrindo pela vida”.  
d) “Meus eram todos os pensamentos inconfessáveis”.  
 
13. Assinale o item cuja frase se apresenta regida da forma 
mais adequada, considerando-se clareza, precisão, harmonia e 
correção.  
a) Há três exposições que vale a pena ver no museu de Nova 

Iorque. Uma delas homenageia os paraquedistas.  
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b) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 
Iorque. Uma delas homenageia os para-quedistas.  

c) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 
Iorque. Uma delas homenageia os pára-quedistas.  

d) Há três exposições que vale a pena ver em Nova Iorque. 
Uma delas homenageia os para-quedistas.  

 
Para responder a questão 14, leia o texto a seguir:  
 

“O tumulto começou quando os manifestantes 
jogaram bombas na direção do portão principal. Os policiais 
tentaram conter a multidão e foi preciso agir com energia. 
Quando explodiu uma bomba perto da viatura, o Capitão 
Padilha pediu reforço, porém a situação já estava fora de 
controle”.  

(Caros Amigos, junho / 2006)  
 
14. Os pronomes que substituem corretamente as palavras 
grifadas são, respectivamente:  
a) As – la – a – lo  
b) Nas – la – ela – o  
c) Nas – ela – a – lo  
d) As – ela – ela – o  
 
15. Empregue as formas verbais indicadas no parênteses, 
fazendo a necessária concordância com o sujeito.  
I) Eu a __________ desagradável. (supor – pretérito perfeito do 
indicativo)  
II) Outro tanto não __________ as pessoas presentes. (dizer – 
pretérito perfeito do indicativo)  
III) Vós o __________. (pedir – futuro do pretérito do indicativo)  
IV) Do lado direito __________ bancos. (haver – pretérito 
imperfeito do indicativo)  
A sequência correta é:  
a) Supus, disseram, pedireis, havia  
b) Supunha, diziam, pedis, haviam  
c) Supus, diriam, pediste, haveria  
d) Supunha, dirão, pedistes, haveriam  
 
16. Assinale a alternativa na qual todas as palavras encontram-
se corretamente grafadas:  
a) Altesa, obsessão, cidra, seara  
b) Buginganga, regurgitar, tigela, farinje  
c) Herege, cambaxirra, enchotar, xará  
d) Frenesi, execrar, granizo, carcaça  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Assinale a alternativa correta: 
a) O uso crônico de álcool não afeta a evolução clinica de 

pacientes com hipertensão arterial. 
b) Hiperinsulinemia agrava a retenção de sódio pelo rim e 

promove hipertrofia do músculo liso vascular. 
c) Com o passar dos anos há redução da resistência vascular 

periférica. 
d) Hiperinsulinemia e resistência insulínica não acometem 

pacientes hipertensos, magros e normoglicêmicos. 
 

18. São indícios de hipertensão arterial secundária: 
a) Hipertensão arterial grave (estágio 3) e/ou resistente à 

terapia. 
b) Início de hipertensão antes dos 30 anos ou após os 50 anos. 
c) Uso de fármacos e drogas que possam elevar a PA. 
d) Todas estão corretas. 

 
19. Do ponto de vista da saúde pública, assinale a alternativa 
correta: 
a) A pressão arterial moderada é a que mais atenção deve 

receber, pois seu controle populacional poderá ter mais 

impacto sobre a mortalidade que o controle dos níveis 
considerados severos. 

b) Mesmo que medidas de controle da hipertensão arterial 
severa impactem menos a morbidade que a mortalidade, 
elas devem ser priorizadas devido sua maior 
transcendência. 

c) A pressão arterial severa é a que mais deve receber 
cuidados, uma vez que o impacto de seu controle 
populacional é maior do que o obtido com o controle da 
hipertensão moderada. 

d) A pressão arterial moderada é a que mais cuidados deve 
receber, embora seu controle populacional não implique 
substancial redução de mortalidade. 

 
20. Assinale a alternativa que contenha a droga utilizada no 
tratamento do refluxo gastroesofágico aumentando o tônus do 
esfíncter esofagiano inferior e a peristalse do esôfago: 
a) Ranitidina. 
b) Nifedipina. 
c) Cisaprida. 
d) Atropina. 

 
21. Diante de um paciente em tratamento para pneumonia 
pneumocócica com penicilina há 72 horas e que evolui com 
febre, a causa menos provável é: 
a) Ocorrência de complicação da pneumonia. 
b) Diagnostico incorreto. 
c) Resistência do pneumococo à penicilina. 
d) Evolução normal da pneumonia. 

 
22. Em relação a neuro-AIDS marque a alternativa incorreta: 
a) Uma mielopatia vacuolar é observada nas fases avançadas 

da doença, não vinculada a infecções oportunistas. 
b) A toxoplasmose cerebral é raramente causa de lesão 

expansiva intracraniana na AIDS. 
c) Em cerca de 10 a 20% dos casos, a doença neurológica é a 

manifestação inicial da AIDS. 
d) Tem sido descrito uma síndrome Guillain-Barré símile como 

manifestação periférica na fase inicial de soroconversão. 
 

23. Nos usuários de drogas injetáveis há risco maior de 
endocardite por: 
a) Estafilococos aureus. 
b) Estreptococos viridans. 
c) Enterococos. 
d) Fungos. 

 
24. Não faz parte das complicações e manifestações da 
infecção meningocócica: 
a) Uretrite. 
b) Miocardite. 
c) Pneumonia. 
d) Pielonefrite. 

 
25. Assinale a alternativa incorreta sobre artrite gonocócica: 
a) Nos casos de artrite purulenta há necessidade de drenagem 

da articulação. 
b) A doença gonocócica com manifestação sistêmica é de 2 a 3 

vezes mais comum em homens do que em mulheres. 
c) Sintomas de uretrite não são freqüentes. 
d) O tratamento de escolha é feito com ceftriaxone por 7 dias. 

 
26. Das doenças abaixo, assinale a que pode, provocar adenite 
inguinal crônica que evolui para úlceras, fistulas e estenose 
retal: 
a) Donovanose. 
b) Cancro mole. 
c) Linfogranuloma venéreo. 
d) Cancro duro. 
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27. Assinale o medicamento que pode causar neutropenia febril 
em crianças: 
a) Ceftriaxone. 
b) Paracetamol. 
c) Sulfametoxazol. 
d) Todas estão corretas. 

 
28. Não é causa de anemia macrocítica não megaloblástica: 
a) Insuficiência renal crônica. 
b) Hepatopatia crônica. 
c) Dislipidemia. 
d) Hipotireoidismo. 

 
29. Em pacientes que apresentam carência de ferro, 
hipotireoidismo e deficiência de vitamina C há diminuição de: 
a) Glicose-6-fosfato. 
b) Eritropoetina. 
c) Transferrina. 
d) Ferritina sérica. 

 
30. Assinale a alternativa incorreta sobre anemia falciforme: 
a) Hipovolemia e aumento do baço caracterizam a crise de 

seqüestro esplênico. 
b) Nos raros casos de recorrência de seqüestro esplênico o 

quadro tem bom prognóstico. 
c) Na crise dolorosa a hidratação adequada do paciente é 

essencial. 
d) A crise aplástica trata-se de um agravamento da anemia por 

bloqueio na produção medular. 
 

31. É correto afirmar sobre a heparina: 
a) É uma proteína de baixo peso molecular que pode inibir a 

coagulação do sangue. 
b) É um polissacarídeo que potencializa a ação da 

antitrombina. 
c) É um agente fibrinolítico potente. 
d) É um peptídeo que se liga à trombina e inibe sua ação. 

 
32. Marque a alternativa que contenha corretamente a doença 
e sua característica, respectivamente: 
a) Leucemia linfóide aguda/agressiva, prognóstico reservado. 
b) Leucemia mielóide aguda/predomínio de linfócitos no 

sangue periférico. 
c) Leucemias crônicas/caráter insidioso, células bem 

diferenciadas. 
d) Leucemias agudas/é a leucose mais freqüente em crianças. 

 
33. A situação que pode levar ao hiperparatireoidismo 
secundário é: 
a) Insuficiência renal crônica. 
b) Fotocintilografia de paratireóide. 
c) Punção aspirativa com agulha fina. 
d) Circulação extracorpórea. 

 
34. Normalmente não ocorre na síndrome nefrótica: 
a) Hiperlipidemia. 
b) Proteinúria. 
c) Hipoalbuminemia. 
d) Aumento da lípase lipoproteica. 

 
35. A complicação mais grave da RNM contrastada em 
pacientes com insuficiência renal crônica é: 
a) Fibrose sistêmica progressiva. 
b) Lúpus eritematoso sistêmico. 
c) Dermatomiosite. 
d) Esclerodermia. 

 
36. Diante de um paciente com AVC I agudo é correto: 
a) Para evitar hipoglicemia as soluções glicosadas devem ser 

usadas de rotina. 

b) A hipotensão arterial é rara, mas deve ser revertida 
rapidamente. 

c) A cabeceira deve ser mantida a noventa graus para reduzir 
as chances de edema cerebral precoce. 

d) A temperatura corporal elevada não está relacionada a mal 
prognóstico. 

 
37. Não está correta sobre a crise convulsiva febril simples: 
a) É pouco provável que haja seqüela motora permanente. 
b) Geralmente atinge crianças com menos de 5 anos. 
c) Não costuma haver historia familiar de convulsão. 
d) Normalmente ocorre no primeiro dia de febre. 

 
38. Sobre a doença de Alzheimer, é correto: 
a) Deve-se fazer exames objetivos para mensurar a cognição, 

que servirão futuramente para avaliar a doença. 
b) Para o diagnóstico é necessária a disfunção da memória e 

de mais algum domínio cognitivo. 
c) É a principal causa de demência. 
d) TC não é necessária na investigação de qualquer quadro 

demencial. 
 

39. É competência do Sistema Único de Saúde: 
a) Limpeza e fiscalização de córregos e mananciais. 
b) Ordenamento da formação de recursos humanos na aérea 

da saúde. 
c) Destinar recursos para universidades públicas na aérea da 

saúde. 
d) Execução das ações de vigilância sanitária, epidemiológica e 

saúde do trabalhador. 
 

40. O financiamento do sistema único de saúde é feito por 
recursos: 
a) Assembléias legislativas, Estados e Municípios. 
b) Fundo Nacional de Saúde e Congresso Nacional. 
c) Do Orçamento da Seguridade Social e Ministério da Saúde. 
d) Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

além de outras fontes. 
 




