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ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 24 questões Objetivas de Conhecimentos Específicos 
- 12 questões Objetivas de Português 
- 04 questões Dissertativas de Conhecimentos Específicos 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas os Cartões de 
Respostas da Prova Objetiva e da Prova dissertativa com o Fiscal de Sala. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas e 01 (hum) Cartão de 
Respostas correspondente às questões Dissertativas. 
* Assine os seus Cartões de Respostas (Gabarito).  

- No Cartão de Respostas da Prova Objetiva, assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 

- No Cartão de Respostas da Prova Dissertativa, escreva sua resposta com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, de forma clara e 
legível. Não rasure sua resposta, pois esta será descartada. Só transcreva sua resposta para o Cartão de Respostas quando tiver certeza 
da resposta que dará à questão. 
* Os seus Cartões de Respostas são pessoais e insubstituíveis. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de 
Respostas pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia 
as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura nos Cartões de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 02/04/2012, no site www.acaplam.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO de 20/01/2012, e suas retificações. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 

 Médico  -  PSF 
 



 

MÉDICO - PSF 
PARTE I – Questões Objetivas Específicas 
 
01 - São características da patogenia por Granulomas na 
esquitossonose, EXCETO: 

A) Linfedema generalizado. 
B) Ovos são arrastados pela corrente sangüínea e 

retidos nos capilares dos espaços porta do fígado. 
C) Desenvolvimento de fibrose em torno das 

ramificações intra-hepáticos da veia porta: fibrose 
peri-portal ou em haste de cachimbo de barro. 

D) Responsáveis pelas variações clínicas. 
E) Responsáveis pelas complicações digestivas e 

circulatórias. 
 
02 - Os parasitas mais comumente encontrados nas 
crianças pré-escolares e escolares, em nosso meio, 
compreendem, EXCETO: 

A) Giardia lamblia 
B) Ascaris lumbricoides 
C) Trichuris trichiura 
D) Strongyloides stercoralis  
E) Ancylostomas duodenalis 

 
03 - São efeitos adversos do uso da Metoclopramida, 
EXCETO: 

A) Convulsão em recém nascidos 
B) Hipoprolactinemia 
C) Ginecomastia (+ galactorréia) 
D) Diarréia 
E) Sonolência 

 
04 - Dos critérios para classificação diagnóstica do Lúpus 
eritematoso sistêmico é INCORRETO afirmar:  

A) Eritema malar: eritema fixo, plano ou elevado, 
sobre as eminências malares, tendendo a poupar 
sulco nasolabial. 

B) Lúpus discóide: placas elevadas, eritematosas, com 
descamação ceratótica e crostículas; cicatrizes 
atróficas podem aparecer em lesões antigas. 

C) Fotossensibilidade: eritema cutâneo, às vezes 
maculopapular, como resultado de uma exposição 
solar. 

D) Artrite: artrite não erosiva, envolvendo duas ou 
mais articulações periféricas. 

E) Úlceras orais: ulceração oral ou nasofaringeana, 
muito dolorosa. 

 
05 - Sobre o diagnóstico da úlcera gastroduodenal é 
INCORRETO afirmar: 

A) Teste não invasivo com ou sem uréia marcada com 
carbono 10 ou 12 

B) Confirmação endoscopia digestiva alta, além de 
permitir biópsia, exclusão de úlcera maligna 

C) RX de abdome 
D) Pesquisa da presença de Helicobacter pylori 

(endoscopia) 
E) Sorologia 

 
 
 

06 - Quanto ao conteúdo bacteriano a ferida pode ser 
subdivida em, EXCETO: 

A) Limpa: lesão feita em condições assépticas e 
isenta de microrganismos 

B) Limpa contaminada: lesão com tempo inferior a 
6 horas entre o trauma e o atendimento e sem 
contaminação significativa 

C) Infectada: presença de agente infeccioso local e 
lesão com evidência de intensa reação 
inflamatória e destruição de tecidos, sem haver 
pus 

D) Contaminada: lesão com tempo superior a 6 
horas entre o trauma e o atendimento e com 
presença de contaminantes, mas sem processo 
infeccioso local 

E) Odor: o odor é proveniente de produtos 
aromáticos produzido por bactérias e tecidos em 
decomposição. O sentido do olfato pode auxiliar 
no diagnóstico de infecções (micro-organismos) 
na ferida 

 
07 - Referente ao exame genital feminino é INCORRETO 
afirmar: 

A) O exame deve ser realizado com a paciente em 
posição ginecológica.  

B) No exame estático deve-se observar a disposição 
dos pêlos, conformações anatômicas (grandes e 
pequenos lábios, clitóris, hímen, monte de Vênus, 
períneo, borda anal), distrofias, discromias, 
tumorações, ulcerações, etc.  

C) O exame especular deverá ser feito, após breve 
explicação sobre o instrumento à paciente. As 
coletas dos materiais deverão ser feitas antes de 
qualquer lubrificação ou limpeza, devendo ser 
evitada, portanto, a colocação de vaselina no 
espéculo.  

D) Para o exame dinâmico utilizar luvas de 
procedimento, descartáveis; deve-se colocar os 
dedos indicador e médio na região que 
corresponde às glândulas de Douglas 
(aproximadamente às 5 e 7 horas) e tracioná-las 
para baixo e para fora. Com isso pode-se 
entreabrir a vulva, que ficará completamente 
exposta, solicitando-se à paciente para aumentar 
a pressão intra-abdominal. 

E) O toque vaginal deverá ser previamente 
explicado à paciente e realizado com luva estéril 
(sem necessidade de ter o padrão cirúrgico). 
Deve-se usar inicialmente o dedo indicador para 
deprimir o períneo posterior, o que contribuirá 
para o relaxamento da musculatura. Introduz-se 
então os dedos médios e indicador (previamente 
lubrificados), procurando sentir a elasticidade 
vaginal, presença de tumorações e/ou 
abaulamentos, consistência e tamanho do colo e 
aberturas do canal cervical. 

 
 
 
 
 



 

08 - Evidência ou história de lesões vesiculosas agrupadas em 
"cacho" sobre base eritematosa, cujo aparecimento foi 
precedido de ardor ou prurido, especialmente com história de 
recorrência das lesões, associado ou não com presença de 
células gigantes com inclusões intranucleares (de Tzank) ao 
exame microscópico direto do líquido vesicular. 
Esta é a definição de? 

A) Donovanose. 
B) Herpes genital. 
C) Linfogranuloma venéreo. 
D) Sífilis latente recente. 
E) Cancro mole. 

 
09 - Para gestantes diabéticas o tratamento inicial consiste 
numa dieta equilibrada para controlar a glicemia da mãe e 
fornecer um aporte de nutrientes adequados para o feto. A 
realização de exercícios físicos aeróbicos de moderada 
intensidade deve ser incentivada caso não haja contra-
indicações obstétricas. Caso a dieta e os exercícios não sejam 
suficientes para manter os níveis glicêmicos adequados, o 
tratamento de primeira escolha e mais adequado será: 

A) Sulfoniluréias 
B) Glinidas 
C) Biguanidas 
D) Tiazolidinadionas 
E) Insulina 

 
10 - Referente à Hanseníase virchowiana (HV) é 
INCORRETO afirmar: 

A) Trata-se de forma multibacilar, reconhecida por 
corresponder ao pólo de baixa resistência, dentro do 
espectro imunológico da doença.  

B) Sua evolução crônica caracteriza-se pela infiltração 
progressiva e difusa da pele, mucosas das vias 
aéreas superiores, olhos, testículos, nervos, podendo 
afetar, ainda, os linfonodos, o fígado e o baço. Na 
pele, descrevem-se pápulas, nódulos e máculas.  

C) A pele torna-se luzidia, xerótica, com aspecto 
apergaminhado e tonalidade semelhante ao cobre.  

D) A infiltração é difusa e mais acentuada no abdômen 
e nos membros inferiores.  

E) Há rarefação dos pelos nos membros, cílios e 
supercílios. A queda de pelos nesse local chama-se 
madarose.  

 
11 - Sobre os cuidados durante a infusão da anfotericina B é 
INCORRETO afirmar: 

A) Reações mais severas ocorrem com mais frequência 
nas doses iniciais de antorecina B. 

B) A administração deverá ser imediata e 
definitivamente suspensa em caso de ocorrência de 
reação anafilática; 

C) Durante a administração, o medicamento deve ser 
protegido da luz; 

D) Infusão intravenosa rápida, em menos de 1 hora, 
particularmente em pacientes com insuficiência 
renal, tem sido associado com hiperpotassemia e 
arritmias, e deve ser evitada.  

E) Em caso de reação, fazer hidrocortisona 120mg. 
Endovenosa direto reconstituído em 5 ml de 
solução glicosada 5%. 

12 - Faz parte do diagnóstico diferencial da Síndrome 
exantemática da dengue, EXCETO: 
DENGUE 

A) Mononucleose 
B) Exantema súbito 
C) Rotavirose 
D) Enteroviroses 
E) Mayaro 

 
13 - Sobre o acidento por cascavel é INCORRETO afirmar: 

A) Ação neurotóxica: Fundamentalmente produzida 
pela crotoxina, uma neurotoxina de ação pós-
sináptica, que atua nas terminações nervosas, 
inibindo a liberação de acetilcolina. Esta inibição é 
o principal responsável pelo bloqueio 
neuromuscular, do qual decorrem as paralisias 
neurais apresentadas pelos pacientes.  

B) Ação miotóxica: Produz lesões de fibras musculares 
esqueléticas (rabdomiólise), com liberação de 
enzimas e mioglobina para o sangue, que são 
posteriormente excretadas pela urina.  

C) Ação Coagulante: Decorre de atividade do tipo 
trombina que converte o fibrinogênio diretamente 
em fibrina. O consumo do fibrinogênio pode levar à 
incoagulabilidade sangüínea. Geralmente não há 
redução do número de plaquetas. As manifestações 
hemorrágicas, quando presentes, são discretas.  

D) Manifestações Locais: Podem ser encontradas as 
marcas das presas, edema e eritema discretos. Não 
há dor, ou se existe, é de pequena intensidade. Há 
parestesia local ou regional, que pode persistir por 
tempo variável, podendo ser acompanhada de 
edema discreto ou eritema no ponto da picada.  

E) Manifestações Sistêmicas Gerais: Mal-estar, 
sudorese, náuseas, vômitos, cefaléia, secura da 
boca, prostração e sonolência ou inquietação, são de 
aparecimento precoce e podem estar relacionados a 
estímulos de origem diversas, nas quais devem 
atuar o medo e a tensão emocional desencadeada 
pelo acidente.  

 
14 - Quanto à leishmaniose é INCORRETO afirmar: 

A) A leishmaniose ou leishmaníase ou calazar ou 
úlcera de Bauru é a doença provocada pelos 
parasitas unicelulares do gênero Leishmania.  

B) Há três tipos de leishmaniase: visceral, que ataca os 
órgãos internos, cutânea, que ataca a pele, e 
mucocutanea, que ataca as mucosas e a pele. 

C) A transmissão da Leishmania se faz pela picada de 
uma mosca do tipo Lutzomia. 

D) Diagnóstico: Exame direto de biopsia de baço, 
aspirado de médula, sangue (na forma tegumentar). 
Raspado da lesão, biopsia da lesão (forma visceral). 
Cultura de tecidos. 

E) Nas formas: visceral e mucocutânea o tratamento 
medicamentoso e indicado principalmente nos 
casos de lesões incapacitantes ou desfigurantes. Nas 
formas cutâneas a remissão espontânea das lesões 
pode ocorrer dispensando o tratamento com drogas. 

 



 

15 - Referente à coqueluche, coloque V para alternativas 
verdadeiras e F para as falsas: 
(   )  A coqueluche é uma infecção aguda na região da 

traqueia, brônquios e bronquíolos, conhecida 
também como pertussis ou tosse ferina.  

(   )  É causada pelo bacilo de Bordet-Gengou ou 
Bordetella pertussis, ou ainda Hemophilus pertussis. 

(   )  A transmissão é direta, através de gotículas 
expelidas durante a tosse.  

(   )  A eliminação máxima do bacilo efetua-se no 
período catarral (3 e 8 dias).  

(   )  O início é indistinguível de outras afecções das vias 
aéreas, como tosse, a principio não característica, 
evoluindo para tosse intensa com ruído respiratório 
profundo e prolongado. 

(   )  Para os doentes, não há tratamento especifico; opta-
se pelo isolamento, para evitar a disseminação, e 
pelo uso de antibióticos, para evitar complicações. 

(   )  A vacina do Coqueluche é a tetra valente (Tríplice 
viral + Hib) e a tríplice bacteriana (DTP), e 
aplicada em 2 (três) doses (tetravalente) mais 1 
(dois) de reforço (tríplice bacteriana). 

A sequência correta é: 
A) F, F, V, V, F, V, V. 
B) V, V, V, F, V, V, F. 
C) V, V, V, F, V, F, F. 
D) F, V, F, V, F, V, V. 
E) V, V, V, V, V, V, V. 

 
16 - Referente a cuidado domiciliar é INCORRETO 
afirmar: 

A) O atendimento e a internação domiciliares poderá 
ser realizados mesmo que não haja indicação 
médica, porém deve estar com expressa 
concordância do paciente e/ou de sua família. 

B) A Organização Mundial de Saúde -OMS- define 
Assistência Domiciliar como: [...] a provisão de 
serviços de saúde por prestadores formais e 
informais com o objetivo de promover, restaurar 
e manter o conforto, função e saúde das pessoas 
num nível máximo, incluindo cuidados para uma 
morte digna.  

C) Serviços de assistência domiciliar podem ser 
classificados nas categorias de preventivos, 
terapêuticos, reabilitadores, acompanhamento por 
longo tempo e cuidados paliativos. 

D) Considera-se o cuidado domiciliar levando em 
conta aspectos do processo saúde-doença, 
enfocando o fato de a saúde ir além de não estar 
doente, mas compreender também direitos de 
cidadania.  

E) Tem como objetivos: otimização dos leitos 
hospitalares; redução de custos com internação; 
busca por melhores e mais direcionadas 
terapêuticas; tratamento humanizado a pacientes 
e familiares; mudanças no perfil epidemiológico 
da população; exigência de humanização; maior 
integração da equipe de saúde com paciente e 
com sua família; realização de “morte digna” ou 
recuperação mais eficaz e com menores traumas 
(SILVA, 2007). 

17 - São medicações utilizadas no tratamento das doenças 
onco-hematológicas que reagem com o DNA, alterando-o 
quimicamente e impedindo que ele oriente o crescimento 
celular, EXCETO: 

A) Busulfan 
B) Clorambucil 
C) Vimblastina 
D) Dacarbazina 
E) Ifosfamida 

 
18 - As células gigantes multinucleadas são características 
do resultado de que métodos diagnósticos da Herpes vírus 
humano? 

A) Citodiagnóstico de Tzanck. 
B) Imunofluorescência direta. 
C) Sorologia (Western Blot). 
D) Imunohistoquímica. 
E) Histopatologia da pele. 

 
19 - O Botulismo é uma forma de intoxicação alimentar 
rara, mas potencialmente fatal, causada por uma toxina 
produzida pela bactéria Clostridium botulinum, presente 
no solo e em alimentos contaminados e mal conservados. 
Os sintomas pode incluir, EXCETO: 

A) Fraqueza, cansaço e tonturas. 
B) Pupilas dilatadas e tremulas. 
C) Visão turva e dupla. 
D) Dificuldade de engolir e de falar. 
E) Paralisia respiratória. 

 
20 - Referente a verruga genital ou condiloma acuminado 
é INCORRETO afirmar: 

A) Mais comumente causado pelo HPV 6. 
B) São lesões vegetantes, úmidas, com aspecto de 

couve-flor, na região genital ou perigenital, às 
vezes invadindo mucosas retal, uretral, vaginal. 

C) Pode se relacionar com o desenvolvimento de 
carcinoma epidermóide, principalmente certos 
tipos de HPV (16 e 18), particularmente de 
cérvix uterino nas lesões de longa duração. 

D) As lesões genitais devem ser vistas sempre como 
uma dica para o diagnóstico de abuso sexual, 
embora nem sempre esta seja a forma de 
transmissão. 

E) Ao se aplicar ácido acético (5-8%) na mucosa em 
questão podem-se ver lesões inaparentes pelo 
surgimento de áreas brancacentas (positividade 
de 60%) – falso-positivo em 25% dos casos. 

 
21 - No cretinismo há um retardamento do 
desenvolvimento físico e mental. Nele inclui-se as 
seguintes alterações, EXCETO: 

A) Retardamento na perda dos dentes decíduos. 
B) Retardamento na erupção dos dentes 

permanentes. 
C) Mandíbula aumentada (maxilares grandes). 
D) Má posição e alinhamento defeituoso 

(maloclusão). 
E) A língua parede grande para a cavidade bucal. 

 
 



 

22 - Sobre nomogramas no câncer de próstata é 
INCORRETO afirmar: 

A) Nomogramas são instrumentos utilizados para 
predizer a evolução da doença, usando 
parâmetros clínicos específicos. 

B) Usam algoritmos que incorporam diversas 
variáveis, que possibilitam calcular uma 
probabilidade prognóstica, que é importante no 
aconselhamento do paciente e na seleção de 
tratamento que ofereça a melhor perspectiva para 
a cura. 

C) Os diversos fatores apresentados podem 
representar diferentes graus de importância no 
prognóstico da doença. 

D) Para pacientes que não foram submetidos a um 
tratamento, os nomogramas permitem 
prognosticar a probabilidade de permanecerem 
livres da progressão da doença, e naqueles que 
forem identificados como de altos riscos de 
progressão, os nomogramas podem orientar o 
médico na implementação de terapia adjuvante. 

E) Algumas variáveis importantes devem ser 
levadas em consideração, o que torna a real 
utilização combinada de todos os índices de 
prognóstico impraticável clinicamente, sem que 
se recorra a protocolos em que todas as variáveis 
possam ser organizadas de acordo com 
características de cada grupo de pacientes.  

 
23 - Sobre leucemias agudas é INCORRETO afirmar:  

A) Nas leucemias agudas, os tipos de células doentes 
são amadurecidas, em várias formas do seu 
desenvolvimento. 

B) Os sinais e sintomas aparecem já nas primeiras 
semanas da instalação da doença. São eles: febre, 
infecções, dores ósseas, caroços (pescoço, região 
axilar e virilhas), cansaço, palidez, manchas 
roxas pelo corpo e sangramentos. 

C) Os exames laboratoriais feitos para comprovar o 
diagnóstico são: hemograma, mielograma, 
citogenética e imunofenotipagem. 

D) As leucemias agudas devem ser tratadas 
inicialmente com quimioterapia. O tratamento 
baseia-se no tipo celular, linfóide ou mielóide. 

E) O transplante de medula óssea deverá ser 
considerado dependendo da idade do paciente, 
tipo de leucemia (características celulares e 
citogenéticas), resposta do paciente ao tratamento 
inicial. 

 
24 - Síndrome Nefrótica consiste de um grupo heterogêneo 
de doenças cujas manifestações comuns derivam da perda 
da barreira glomerular à proteína, resultando em perda de 
grandes quantidades de proteína na urina. Seu quadro 
clínico laboratorial inclui, EXCETO: 

A) Proteinúria ≥ a 3,5g/dia 
B) Edema generalizado 
C) Hiperlipidemia 
D) Hiperalbuminemia 
E) Tosse, dispnéia 

 

PARTE II – Questões Objetivas de Português 
 

TEXTO 1 
Um ano depois, Fukushima continua insegura 

 
Um ano depois do terremoto submarino de magnitude 9 e 
do tsunami que devastou a costa nordeste do Japão, no dia 
11 de março de 2011, o país contabiliza mais de 15.000 
mortos e 340.000 refugiados. A economia também sentiu 
os efeitos da tragédia e registrou um inédito déficit de 5,4 
bilhões de dólares. Em um país conhecido pela precisão e 
perfeccionismo, Fukushima permanece sendo um grande 
sinal de incerteza. 
Relatos mostram que os técnicos que trabalham em 
Fukushima ainda não conseguiram medir com exatidão os 
riscos do reator. A limpeza da planta nuclear pode demorar 
cerca de 40 anos. 
Engenheiros e eletricistas estão entre as 3.600 pessoas que 
trabalham no local todos os dias. Pelo menos 167 pessoas 
já não podem trabalhar em usinas nucleares, pois a 
exposição à radiação superou os 100 millisieverts (Sievert 
(Sv) é a unidade usada para medir os efeitos biológicos da 
radiação. 
Apesar do discurso oficial, a planta no centro do desastre 
nuclear está longe de ser segura. A Tepco (Tokyo Electric 
Power), que administra a central Fukushima Daiichi, e o 
governo japonês dizem que os reatores afetados pelo 
tsunami estão todos em um "estado de desligamento frio" e 
estão ansiosos para passar a impressão de que resta apenas 
fazer limpeza do local. Eles reconhecem que o trabalho 
deve durar algumas décadas, mas mesmo assim insistem 
em dizer que a situação está sob controle.  
 
25 - A intenção do texto é: 

A) Informar acerca dos fatos que precedem a um ano 
do terremoto submarino no Japão. 

B) Relatar as mais recentes análises sobre a 
recuperação do Japão após o terremoto submarino 
de 2011. 

C) Fazer um contraponto entre o discurso oficial e os 
notórios avanços da recuperação do Japão. 

D) Calcular a média de duração dos trabalhos 
necessários à recuperação do Japão após o 
terremoto de 2011. 

E) Revelar como são feitos os cálculos da influência 
da radiação nas pessoas. 

 
26 - “A economia também sentiu os efeitos da tragédia e 
registrou um inédito déficit de 5,4 bilhões de dólares.” O 
período é composto de duas orações que: 

A) Poderia ter a conjunção omitida, já que a relação de 
adição está implícita nas próprias informações 
contidas nas coordenadas. 

B) Explicam uma oração do período anterior. 
C) Estabelecem uma relação de ideia principal e sua 

conclusão. 
D) São independentes entre si, porém seria impossível 

compreendê-las se estivessem sozinhas. 
E) A partir da conjunção ‘e’ estabelecem uma relação 

sequencial entre si. 
 



 

27 - Em qual das alternativas há duas palavras que se opõem 
diretamente no texto em relação  aos avanços da recuperação 
do país tratado na reportagem? 

A) Técnicos- exatidão 
B) Medir-exatidão 
C) Precisão-incerteza 
D) Desastre- segura 
E) Desligamento- ansiosos 

 

28 - “Um ano depois do terremoto submarino de magnitude 9 e 
do tsunami que devastou a costa nordeste do Japão, no dia 11 
de março de 2011, o país contabiliza mais de 15.000 mortos e 
340.000 refugiados. A economia também sentiu os efeitos da 
tragédia e registrou um inédito déficit de 5,4 bilhões de dólares. 
Em um país conhecido pela precisão e perfeccionismo, 
Fukushima permanece sendo um grande sinal de incerteza.” 
A respeito da pontuação do texto, está correto observar: 

A) as vírgulas presentes no primeiro período indicam uma 
enumeração. 

B) que os pontos finais no interior dos períodos servem 
para indicar o final de uma oração declarativa e o início 
de outra. 

C) se houvesse um ponto de exclamação no final do 
segundo período o texto teria mais impacto sobre o 
leitor. 

D) a vírgula no interior do primeiro período isola um 
aposto em forma de numeral. 

E) o texto deveria ser encerrado por reticências. 
 

TEXTO 2 

 
 

29 - O texto acima pode ser definido como: 
A) De opinião. O autor usa imagem e texto verbal para 

atingir o público leitor com sua visão pessoal de um fato 
público ou polêmico. 

B) De opinião. O autor interessa-se apenas pela sua visão 
dos fatos, sem considerar nenhuma questão pública ou 
social. 

C) Jornalístico, pois fica clara a opção do autor em 
distanciar-se do fato, tratando-o de maneira objetiva. 

D) Artístico, já que a maior parte dele é tomada pelo 
desenho no qual o autor tenta divulgar seu dom. 

E) Jornalístico. O meio de circulação de um texto é que vai 
defini-lo, por isso a charge sempre deve tratar de 
assuntos políticos e sociais para atingir seu público 
leitor. 

30 - A comparação entre o SUS e o boneco: 
A) Refere-se ao boneco usado para entreter os passantes 

ou aqueles que esperam o atendimento de algum 
serviço. 

B) Trata de um problema bem comum nas grandes 
cidades brasileiras que a poluição visual que hoje não 
só se faz com o uso de outdoors, mas também com os 
bonecos ‘joão bobo’. 

C) Trata-se de uma figura de linguagem chamada 
‘metonímia’ na qual a parte de um objeto é tomada 
pelo todo de uma situação. 

D) Metaforiza a ação de ir e vir na busca de atendimento. 
Apesar de ter um objetivo a ação se torna repetitiva e 
sem resultados, ligando-a ao movimento do boneco. 

E) É apenas uma metáfora e deve ser entendida como 
uma referência para facilitar o entendimento dos 
menos informados, já que faz parte de um texto 
jornalístico. 

 
31 - A repetição de ‘vou e volto’ no texto: 

A) revela a brevidade da ação. 
B) demonstra o humor de uma situação pontual e 

momentânea. 
C) esconde o drama de uma situação. 
D) reafirma a condição de improbabilidade da ação. 
E) indica que a situação teve um tempo duradouro. 

 
32 - No termo ‘em relação ao’, o nome relação é regido por 
preposição. Em qual das alternativas abaixo o nome é regido 
por preposição corretamente? 

A) Os navios negreiros, em cujos donos eram traficantes, 
foram revistados. Ninguém conhecia o traficante com 
quem  o fazendeiro negociava. 

B) Os encargos aos quais  nos obrigaram são aqueles que 
o diretor se referia. 

C) Quanto a amigos, prefiro João a Paulo, por quem sinto 
menos simpatia. 

D) Eles, com ar entristecidos, dirigiram-se ao salão onde 
se encontravam as vítimas do acidente. 

E) Ele informou os colegas de que havia perdido os 
documentos cuja originalidade duvidamos. 

 
33 - Em qual dos trechos retirados de uma reportagem abaixo 
há um erro no emprego da pontuação? 

A) Em entrevista ao tabloide inglês, Madonna conta 
como está sua vida após a separação do cineasta Guy 
Ritchie: "Eu não vou mentir, está sendo bem 
complicado cuidar de quatro crianças e fazer todo o 
trabalho que eu faço.” 

B) A rainha do pop Madonna, disse ao tabloide The Sun 
que está sendo difícil cuidar dos quarto filhos sendo 
mãe-solteira. 

C) "Todo mundo sempre algo a dizer sobre o jeito em 
que eu vivo a minha vida", reclama; "Mas no fim das 
contas eu faço o melhor que posso e se as pessoas não 
gostam isso é problema delas". 

D) A cantora ainda afirma que "às vezes eu levo isso 
numa boa, mas outras vezes é uma batalha". 

E) Madonna usou suas experiências de mãe-solteira 
como inspiração para algumas faixas de seu novo 
álbum, "MDNA", que será lançado em 26 de março. 



 

34 - Em qual das alternativas NÃO houve erro de 
colocação pronominal? 

A) Nosso estudo demonstra que, sob certas condições, 
o derretimento da cobertura de gelo da Groenlândia 
se torna irreversível. 

B) A cobertura de gelo da Groenlândia está mais 
sensível ao aquecimento global do que se pensava, 
já que uma elevação relativamente pequena da 
temperatura no longo prazo  derreteria-a 
completamente, segundo um estudo publicado neste 
domingo. 

C) Chegando a 3.000 metros de espessura em alguns 
lugares, a cobertura de gelo hoje  beneficia- se do 
efeito protetor de altitudes maiores e mais frias. 

D) Além disso, porções de terra expostas pelo gelo 
absorvem radiação por serem mais escuras e não 
refletirem a luz. À medida que se aquecem, elas 
ajudam a derreter -lhe em seus arredores. 

E) "Se a temperatura global superar o limiar 
significativamente a longo prazo, o gelo continuará 
a derreter e não recuperará - se, mesmo se o clima 
voltar, após milhares de anos, aos níveis pré-
industriais", acrescentou. 

 
35 - Em qual dos trechos ocorreu crase e não foi 
empregado o acento grave? 

A) "Ofereço minhas condolências às famílias e entes 
queridos daqueles que perderam a vida e ao povo 
do Afeganistão, que suportou muita violência e 
sofrimento", disse Obama em uma declaração por 
escrito.  

B) O lateral Thiago Carleto ignorou uma lição básica 
no futebol que é não dar carrinho dentro da área e, 
em uma disputa próxima à linha de fundo, derrubou 
Galhardo.   

C) As antiguidades, que são de pedra caliça, pertencem 
à tumba de Eimb Hur, um dos mais importantes 
personagens da VI dinastia, e têm inscritos em 
hieróglifo o nome e os títulos do proprietário da 
sepultura. 

D) Segundo o comunicado divulgado neste domingo 
pelo Ministério das Relações Exteriores egípcio, 
ainda é necessário especificar a data na qual as 
autoridades espanholas entregarão as peças à 
embaixada egípcia em Madri. 

E) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou o 
Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, as 
15h15, depois de uma semana de internação. 

 

36 - Assinale o trecho em que não houve erro de grafia de 
nenhuma palavra. 

A) O mascote da Copa do Mundo de 2014 será um 
Tatu, animal em extinsão. 

B) De acordo com a revista Veja, antes de anunciarem 
o Tatu como mascote, será preciso resistrar a marca 
na Europa. 

C) A presença do Tatu, espécie Tatu-bola, como 
candidato a mascote teve influência da Associação 
Caatinga, ONG cearense voltada à prezervação 
ambiental. 

D) A entidade promoveu campanha pleiteando a 
espécie como representante do Mundial, destacando 
que o animal se curva, “transformando-se em uma 
bola”, quando ameaçado de caça. 

E) O Tatu derrotou o Sací, figura preferida do ministro 
do Esporte, Aldo Rebelo. A onça e a arara também 
agradavam o ministro como candidatos a mascote 
da Copa do Mundo. 

 
 
PARTE III – Questões Dissertativas Específicas 
 
37 - É considerada uma psíoriase cutânea grave quando ela 
acomete a partir de quantos por centos (%) da área 
corpórea? 
R: __________________________________________ 
 
 
38 - Constituem populações de risco acrescido para 
infecção pelo Hepatite Viral tipo C Pessoas que receberam 
transfusão de sangue e/ou hemoderivados antes de que 
ano? 
R: __________________________________________ 
 
 
39 - Qual tipo de Escherichia coli que causa diarreia do 
viajante, diarréia em lactentes e crianças em países em 
desenvolvimento? 
R: __________________________________________ 
 
 
40 - Microlitíase: microlitíase calicinal é caracterizada pelo 
achado ultra-sonográfico de pontos hiperecogênicos de 
quantos milímetros nos cálices renais? 
R: __________________________________________ 
 
 

 
 
 




