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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 O candidato poderá levar consigo o caderno de prova se sair no transcorrer dos últimos 60 (sessenta) 
minutos de aplicação da prova; 
 
13         O candidato que sair antes dos últimos 60 (sessenta) minutos não poderá retornar a sala para retirar seu 
caderno de prova; 
 
14         Assine o cartão resposta no local indicado.  

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 



 2

 
Elefantes africanos em perigo de extinção 

 
14 de março de 2012 por Equipe Übersite 
Categoria(s): Destaques, Em Pauta, Planeta Verde 
 

Antigamente, milhões de elefantes habitavam terras africanas. Em meados dos anos 80, este número caiu 
consideravelmente devido ao comércio ilegal de marfim – uma substância dura, branca e opaca que é a massa do dente 
e dos caninos de elefantes, hipopótamos, morsas, mamutes – e da carne do animal, negligenciando a sua importância 
para o ecossistema. 

Os elefantes têm um estimado valor para a biodiversidade. Você sabia que com seu peso e pés grandes eles são 
capazes de expor a água do subsolo, criando poços que servem para manter outras formas de vida? Além disso, criam 
pastagens, desbravam trilhas em terrenos difíceis, abrem caminhos em matas fechadas e estimulam a regeneração de 
árvores. Calcula-se que pelo menos um terço das espécies de árvores em florestas do oeste Africano contam com 
elefantes para a distribuição de suas sementes. 

Porém, este quadro está a ponto de sofrer uma mudança devido à possível extinção do elefante africano e o 
desequilíbrio de seu habitat natural. Os elefantes têm se tornado alvo de massacres. O comércio do marfim foi proibido 
em 1989 por um tratado internacional e, ainda assim, a venda do material tem aumentado cada vez mais, batendo 
recorde no ano de 2011. Recentemente, cerca de 450 elefantes foram mortos por um grupo de caçadores no norte de 
Camarões, afetando ainda mais o perigo de extinção da espécie. 

O aumento do preço do marfim e a possibilidade de ser trocado, não apenas por dinheiro, mas por armas e 
munição fez com que o mercado negro expandisse, causando a morte de mais de 30 mil elefantes ao ano, segundo a 
ONG Avaaz. Somente no ano passado, houve a apreensão de quase uma tonelada dessa substância. 

Entre os muitos produtos feitos de marfim estão peças de xadrez, joias, teclas de piano, cabos de guarda-chuva, 
dados de jogos e peças de decoração, vendidas principalmente na Ásia, onde o marfim é visto como um símbolo de 
riqueza e poder. Há uma crença em países consumidores, como a China, que os elefantes perdem suas presas, como ser 
humano perde seus dentes. Isto NÃO é verdade, os elefantes são mortos a fim de remover as suas presas. Cada pedaço 

de marfim é proveniente de um elefante morto. 
Para chamar atenção para o assunto, a organização IFAW (Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, em 

português) criou a campanha Say NO to Ivory (Diga NÃO ao Marfim, em tradução livre). O objetivo é engajar políticos, 
empenhando-os a dar um basta ao comércio ilegal. Para ajudar a conservar esta espécie tão importante para a 
biodiversidade do planeta você pode assinar a petição e divulgar a causa! 

 
Fonte: WWF, David Sheldrick Wildlife Sanctuary 

http://blog.giselebundchen.com.br/planeta/elefantes-africanos-em-perigo-de-extincao/ Acessado: 18 de março de 2012. 
 
O texto acima é retirado de um blog e é um texto informativo, resolva as questões abaixo, baseadas no texto: 
 
01 - A nova ortografia propõe a separação ou junção de algumas palavras, no texto temos a palavra guarda-
chuva, pois é uma palavra composta e não apresenta elementos de ligação, assinale a alternativa em que todas as 
palavras correspondem a nova estruturação: 
a) mesa-redonda, para-quedas, bate-boca 
b) girassol, madre-silva, ponta-pé 
c) porta-bandeira, pão-duro, João-ninguém 
d) portamalas, fim-de-semana, madressilva 

 
02 - Assinale a alternativa incorreta aos verdadeiros objetivos expostos no texto: 
a) O marfim é o grande tesouro dos elefantes, visto que ele representa o poder e a riqueza. 
b) Cada elefante precisa ser morto para a retirada de suas presas, uma vez que não é possível retirá-lo sem tal façanha. 
c) Muitos elefantes perdem suas presas, estes por sua vez não precisam ser mortos. 
d) O elefante é muito importante para o ecossistema, pois distribuem sementes de árvores. 

 
03 - O travessão tem sua significação, em nosso texto ele aparece para: 
a) Indicar a mudança de interlocutor em um diálogo. 
b) Separar orações intercaladas, desempenhando as funções de  vírgula e dos parênteses. 
c) Colocar em evidência uma frase, expressão ou palavra. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
04 - “Há uma crença em países consumidores, como a China, que os elefantes perdem suas presas, como ser 
humano perde seus dentes.” Neste segmento os pronomes possessivos sublinhados, se referem a: 
a) elefantes (possuidor) e presa (possuído), humano (possuidor) e dentes (possuído). 
b) elefantes (possuídos) e presa (possuidor), humano (possuído) e dentes ( possuidor). 
c) presa (possuído) e elefante (possuidor), dentes (possuído) e humano (possuidor). 
d) presa (possuidor) e elefante (possuído), dentes (possuidor) e humano (possuído). 
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05 - “Porém, este quadro está a ponto de sofrer uma mudança devido à possível extinção do elefante africano e o 
desequilíbrio de seu habitat natural.” A conjunção sublinhada está exercendo a função: 
a) alternativa, ligando orações ou palavras, expressando ideias de alternância. 
b) explicativa, ligando a oração anterior a uma oração que explica a ideia nela contida. 
c) conclusiva, ligam a oração anterior a uma oração que expressa de conclusão ou conseqüência. 
d) adversativa, ligam duas orações ou palavras, expressando ideias de contraste ou compensação. 
 
06 - A área do trapézio retângulo abaixo é de: 

 
a) 48 cm2. 
b) 100 cm2. 
c) 152 cm2. 
d) 202 cm2. 
 
07 - Dados os conjuntos A = {–2, –1, 0, 1, 2, 4}, B = {0, 2, 4} e C = {–4, –3,0, 1}, é correto afirmar que: 
a) A ∩ C = {0, 1, 4}. 
b) B ⊂ A. 
c) C ⊃ A. 
d) B ∩ C = 2. 
 
08 - Janete nasceu quando Mauro tinha 6 anos. Hoje, o produto entre as idades de Janete e Mauro é igual a 247. 
Mauro tem: 
a) 18 anos. 
b) 19 anos. 
c) 20 anos. 
d) 21 anos. 
 
09 - Luiz Fabiano e Lucas foram a uma lanchonete. O primeiro consumiu 2 refrigerantes e 3 sanduíches por R$ 
21,60 e o segundo consumiu 4 refrigerantes e 2 sanduíches por R$ 20,80. Cícero, que chegou nessa lanchonete 
logo depois dos dois amigos e consumiu 1 refrigerante e 1 sanduíche pagou o valor de: 
a) R$ 6,50. 
b) R$ 7,00. 
c) R$ 7,50. 
d) R$ 8,00. 
 
10 - Ticiane possui uma caixa acrílica em formato de prisma quadrangular regular cujas arestas da base medem 
40 cm e as arestas laterais 1,1 m. O volume dessa caixa é equivalente a: 
a) 176 litros. 
b) 440 litros. 
c) 484 litros. 
d) 1500 litros. 
 

11 - Baseados em anamnese e exame físico, são critérios  de probabilidade de pneumonia segundo o escore de 
Heckerling, exceto: 
a) temperatura acima de 37,8ºC. 
b) pulso acima de 90 bpm. 
c) estertores crepitantes. 
d) ausência de asma. 
 
12 - Qual princípio do SUS está exposto na sentença a seguir? 
“ É a garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de saúde públicos, privados e conveniados, 
em todos os níveis do sistema de saúde, assegurando uma rede hierarquizada de serviços e tecnologia apropriada 
para cada nível”. DUNCAN, B.B, et al, Medicina ambulatorial. 3.ed. 2006. 
a) integralidade. 
b) equidade. 
c) hierarquização. 
d) universalidade. 
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13 - A avaliação dos serviços de saúde tem a finalidade de aumentar a qualidade da atenção à saúde dispensada 
pelas equipes. Faz parte dessa avaliação: 
a) obter contribuições imediatas para o aperfeiçoamento das atividades em nível local. 
b) conhecer o nível de satisfação da população. 
c) receber e incorporar a experiência de quem está executando as ações. 
d) todas as anteriores. 
 
14 - São atribuições específicas do médico de família: 
a) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento do USF (Unidade de Saúde da 
Família). 
b) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, não mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário. 
c) Realizar assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, 
adolescência, idade adulta e terceira idade. 
d) Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, ginecologia-obstetrícia, pediatria, 
cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins diagnósticos. 
 
15 - São fatores predisponentes a pré-eclampsia na gestação, exceto: 
a) multiparidade. 
b) diabetes melito. 
c) gemelaridade. 
d) hipertensão arterial crônica. 
 
16 - Dentre os exames abaixo, qual deve ser solicitado na primeira consulta de pré-natal? 
a) ultrassonografia morfológica para análise do osso nasal. 
b) mamografia. 
c) sorologia para hepatite B (HBsAg) nas pacientes não vacinadas. 
d) dosagem de alfafetoproteína. 
 
17 - R.T., 30 anos, G5 P3 A1, DUM em 25/09/2011. Qual a data provável do parto? 
a) 01/06/2012. 
b) 02/06/2012. 
c) 01/05/2012. 
d) 02/05/2012. 
 
18 - São fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes gestacional, exceto: 
a) idade superior a 25 anos, obesidade, deposição central excessiva de gordura corporal. 
b) antecedentes obstétricos de macrossomia fetal, pré-eclâmsia na gravidez atual, baixa estatura (menor ou igual a 
1,50m). 
c) história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, polidrâminio, antecedentes obstétricos de microssomia 
fetal. 
d) baixa estatura (menor ou igual a 1,50m), idade superior a 25 anos, obesidade. 
 
19 - Qual dos medicamentos abaixo tem risco teratogênico na gestação? 
a) amitriptilina. 
b) salbutamol. 
c) digoxina. 
d) carbamazepina. 
 
20 - São causas de sangramento uterino anormal, exceto: 
a) uso do DIU, leiomioma, câncer de miométrio. 
b) câncer de endométrio, endometrite, adenomiose. 
c) gravidez, leiomioma, hiperplasia endometrial. 
d) nenhuma das anteriores. 
 
21 - A respeito do questionário CAGE, assinale a primeira coluna de acordo com a segunda, corretamente: 
( ) Alguma vez já sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber? 
(    ) O senhor sente-se culpado/chateado consigo mesmo pela maneira como costuma beber? 
(    ) O senhor costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou a ressaca? 
(    ) As pessoas o aborrecem porque criticam seu modo de beber? 
( 1 ) C 
( 2 ) A 
( 3 ) G 
( 4 ) E 
Assinale a sequência correta de cima para baixo: 
a) 1-3-4-2.  c) 3-1-2-4. 
b) 1-4-3-2.  d) 1-2-3-4. 
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22 - A respeito do questionário CAGE, assinale a alternativa mais correta: 
a) uma resposta positiva indica o abuso de álcool. 
b) duas respostas positivas indicam o abuso de álcool. 
c) duas ou mais respostas positivas indicam o abuso de álcool. 
d) apenas quando as quatro respostas são positivas há indício de abuso de álcool. 
 
23 - É critérios para fechar o diagnóstico de síndrome metabólica: 
a) glicemia de jejum >126. 
b) pressão arterial ≥ 120X90. 
c) circunferência abdominal em mulheres ≥ 88. 
d) circunferência abdominal em homens ≥ 110. 
 
24 - São fatores fundamentais no diagnóstico da depressão, exceto: 
a) sono perturbado. 
b) humor deprimido. 
c) falta de interesse. 
d) fatigabilidade. 
 
25 - Dentre os medicamentos citados abaixo, qual deles não é inibidor seletivo da receptação de serotonina 
(ISRS)? 
a) sertralina. 
b) citalopram. 
c) fluvoxamina. 
d) nortriptilina. 
 
26 - A respeito da sentença abaixo, assinale a alternativa que a completa da forma correta: 
“A ________________ é uma doença crônica e recidivante comum, que compromete indivíduos de pele 
_________. Comporta-se como uma diátese que se exacerba nos meses de ________, com bebidas alcoólicas, 
alimentos condimentados, muito calóricos ou ingeridos em temperaturas muito elevadas. 
a) psoríase – seca – inverno. 
b) dermatite seborreica – oleosa – inverno. 
c) psoríase – oleosa – verão. 
d) dermatite seborreica – seca – verão. 
 
27 - São lesões cutâneas pré-malignas: 
a) leucoplasia, queilite solar, carcinoma epidermóide. 
b) psoríase, corno cutâneo, ceratose actínica. 
c) ceratose actínica, cicatriz de radiação, queilite actínica. 
d) cicatriz de radiação, psoríase, leucoplasia. 
 
28 - Qual dos sinais clínicos abaixo é sugestivo de apendicite aguda: 
a) sinal de Filatov. 
b) sinal de Murphy. 
c) sinal de Blumberg. 
d) sinal da Irmã Maria José. 
 
29 - São fatores de risco muito alto para trombose venosa profunda: 
a) história previa de embolia pulmonar, coagulopatia adquirida, câncer de mama. 
b) cirurgia ortopédica, síndrome nefrótica, idade > 40 anos. 
c) queimaduras, câncer de próstata, tetraplegia. 
d) síndrome nefrótica, história previa de trombose venosa profunda, tabagismo. 
 
30 - São causas de vertigem periférica: 
a) labirintite bacteriana, doença de menière, vertigem posicional paroxística benigna. 
b) enxaqueca basilar, falência vestibular súbita, epilepsia parcial. 
c) cinetose, doença de menière, vertigem por trauma craniano. 
d) vertigem das alturas, isquemia vertebro-basilar, epilepsia parcial. 
 




