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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
A prosopopéia, figura que se observa no 
verso "Sinto o canto da noite na boca do 
vento", ocorre em: 

a) "A vida é uma ópera e uma grande 
ópera."  

b) "Ao cabo tão bem chamado, por 
Camões, de „Tormentório‟, os 
portugueses apelidaram-no de „Boa 
Esperança‟."  

c) "Uma talhada de melancia, com seus 
alegres caroços."  

d) "Oh! eu quero viver, beber perfumes, 
Na flor silvestre, que embalsama os 
ares."  

e) "A felicidade é como a pluma..."  
 
QUESTÃO 02 
Considerando-se a relação Veneza (cidade) - 
gaturamo (pássaro) como modelo, as 
palavras que sucessivamente completariam a 
relação: Califórnia- pretos - morrer - 
Gioconda - cem mil réis, seriam: 

a) Estado, raça, ação, escultura, 

dinheiro; 

b) País, povo, fato, escultura, valor; 

c) Província, etnia, acontecimento, 

literatura, moeda; 

d) Estado, raça, acontecimento, pintura, 

valor; 

e) Território, gente, ação, música, 

moeda. 

 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa correta, considerando 
que à direita de cada palavra há um 
antônimo. 

a) Louvar - censurar; 
b) Adversário e antagonista; 
c) Translúcido e diáfano;  
d) Semicírculo e hemiciclo;  
e) Contraveneno e antídoto; 

 

QUESTÃO 04 
Nos espaços, use há ou a, conforme convier: 

1. Daqui ... pouco partirei, mas daqui ... 
duas horas retornarei. 

2. Isso aconteceu ... dois passos de mim, ... 
muitos anos. 

a) A\A, A\HA; 

b) HÁ\A, HÁ\HÁ; 

c) A\A\, A\A; 

d) HÁ\HÁ, HÁ\HÁ; 

e) HÁ\A, A\A. 

 
QUESTÃO 05 
Assinale a alternativa correta, considerando 
que à direita de cada palavra há um 
sinônimo. 

a) Emergir = vir à tona; imergir = 

mergulhar; 

b) Emigrar = entrar (no país); imigrar = 

sair (do país); 

c) Delatar = expandir; dilatar = 

denunciar; 

d) Deferir = diferenciar; diferir = 

conceder; 

e) Dispensa = cômodo; despensa = 

desobrigação. 

 
QUESTÃO 06 
Marque a opção correta com relação a figura 
de linguagem abaixo: 
1. Colher (verbo) e colher (subst.);  

2. Censo (recenseamento) e senso (juízo);  
3. Infligir (verbo) e infringir; (verbo). 

 
a) Homógrafos, parônimo, homófonos; 

b) Homógrafos, homófonos, parônimo; 

c) Homófonos, homógrafos, parônimo; 

d) Homófonos, parônimo, homógrafos; 

e) Parônimo, homógrafos, homófonos. 
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QUESTÃO 07 
Assinale a alternativa em que a divisão 

silábica de todas as palavras está correta: 

a) E-nig-ma; su-bju-gar; Raí-nha; 

b) Co-lé-gi-o; pror-rogar; jê-suí-ta; 

c) Res-sur-gir; su-bli-nhar; fu-gi-u; 

d) I-guais; Ca-ná-rio; due-lo;  

e) In-te-lec-ção; mi-ú-do; sa-guões.   

 

QUESTÃO 08 
Na resposta de um médico a seu paciente, 
há erro do emprego verbal. Assinale-o: - 
Doutor, eu preciso tomar o remédio? 

a) Convém que você o tome. 
b) Se você tomar o remédio, sarará mais 

rapidamente. 
c) É preciso que você tome o remédio. 
d) Tome o remédio por mais uma 

semana. 
e) É bom que você toma o remédio. 

 
QUESTÃO 09 
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas: 
1. O intruso já tinha sido .......... .  
2. Não sabia se já haviam .......... a casa. 
3. Mais de uma vez lhe haviam .......... a 
vida.  
4. A capela ainda não haviasido .......... . 

a) Expulsado, coberto, salvo, benzida 

b) Expulso, cobrido, salvo, benzida 

c) Expulsado, cobrido, salvado, benta 

d) Expulso, coberto, salvado, benta 

e) Expulsado, cobrido, salvo, benzida 

 
QUESTÃO 10 
Dos verbos abaixo apenas um é regular, 
identifique-o: 

a) Pôr. 

b) Adequar.  

c) Copiar.  

d) Reaver.  

e) Brigar. 

 

ESPECIFICA 
 
QUESTÃO 11 
O propósito fundamental do processo de 
territorialização é permitir: 

a) a definição de prioridades em termos de 
problemas e grupos, o que se refletirá 
na definição das ações mais adequadas 
e, conseqüentemente, em um maior 
impacto positivo sobre os níveis de 
saúde e as condições de vida; 

b) a seleção de uma área geográfica para o 
desenvolvimento de estudos que possam 
ser comparados com outras regiões, 
verificando os impactos na atenção à 
saúde e nas condições de vida; 

c) a identificação de uma área delimitada 
que servirá para restringir o 
atendimento a um determinado grupo 
populacional, privilegiando a focalização 
das ações e a racionalização dos 
recursos; 

d) a definição de prioridades em termos 
dos interesses políticos, o que se 
refletirá na definição das ações de maior 
visibilidade e, conseqüentemente, em 
uma maior divulgação positiva e na 
aceitação dos projetos junto à 
comunidade; 

e) a identificação das áreas onde deverão 
ser instalados os hospitais de referência 
da região, viabilizando o sistema de 
ofertas da atenção de maior 
complexidade, acoplado à rede de 
serviços laboratoriais. 

 
QUESTÃO 12 
A Atenção Básica caracteriza-se por um 
conjunto de ações de saúde no âmbito 
individual e coletivo, que abrange(m): 
a) A promoção e a proteção da saúde. 

b) A prevenção de agravos. 

c) O diagnóstico e o tratamento. 

d) A reabilitação e a manutenção da saúde. 

e) Todas as alternativas anteriores 

completam o enunciado. 
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QUESTÃO 13 
É forma de descentralização de recursos: 

a) O repasse Fundo a Fundo: 
transferência de recursos do Fundo 
Municipal de Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde; 

b) A remuneração de serviços 
produzidos: pagamento dos 
prestadores estatais por intermédio do 
gestor federal; 

c) O sistema de convênios: recursos 
estaduais financiando projetos 
executados pelo gestor federal do 
SUS; 

d) O repasse Fundo a Fundo: 
transferência de recursos do Fundo 
Nacional de Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde; 

e) A remuneração de serviços prestados 
pela rede estadual, com repasse 
convenial entre Município e Estado. 

 
QUESTÃO 14 
O gestor do sistema de saúde municipal tem, 
por diretriz constitucional, importante papel 
na viabilização das políticas de saúde para a 
sua comunidade. Qual das seguintes 
alternativas é incorreta em relação à sua 
responsabilidade de gestão? 

a) Gerenciar o Sistema Municipal de 
Saúde na organização e na execução 
das ações de atenção básica. 

b) Desenvolver as atividades de: 
realização do cadastro, contratação, 
controle, avaliação, auditoria e 

pagamento aos prestadores dos 
serviços contidos no PAB localizados 
em seu território e vinculados ao SUS. 

c) Firmar o Pacto dos Indicadores da 
Atenção Básica com o Estado. 

d) Garantir a estrutura física necessária 
para a realização das ações de 
atenção básica. 

e) Assumir, em caráter transitório, a 
gestão da atenção à saúde de 
municípios circunvizinhos que ainda 
não estão estruturados. 

 

QUESTÃO 15 
Quando a Unidade Básica de Saúde esgotar 
sua capacidade de resolução, a integralidade 
da assistência deve ser respeitada 
estabelecendo o Sistema de: 

a) Referência e contra-referência. 
b) Orientação em saúde. 
c) Hospitalização do paciente. 
d) Informação à família. 
e) Apoio da Unidade de Saúde mais 

próxima. 
 
QUESTÃO 16 
Pode-se afirmar que atenção primária de 
saúde, no momento atual de implementação 
da atenção básica no Brasil, vem sendo 
considerada como: 

a) Um conjunto de medidas simples 

desenvolvidas somente por elementos 

da própria comunidade. 

b) Uma política de saúde que se apropria 

de tecnologia especializada para 

atender especialmente as demandas 

clínicas. 

c) Um nível de assistência com práticas 

especificamente de vigilância 

epidemiológica, universalmente 

acessíveis ao indivíduo, à família e à 

comunidade. 

d) Um conjunto de ações complexas de 

alta capacidade resolutiva e ao mesmo 

tempo alta sensibilidade diagnóstica, 

para atuar corretamente nas 

demandas primárias e propor 

encaminhamentos adequados. 

e) Um conjunto de ações de assistência 

médica de forma simplificada e barata 

e que tem como objetivo ampliar a 

cobertura dos serviços para a 

população mais carente. 
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QUESTÃO 17 
Em relação a Políticas Públicas de Saúde, 
coloque V para Verdadeira e F para Falsa. 

( ) O Sistema Único de Saúde – SUS – foi 
criado pela Constituição Federal de 1988 e 
regulamentada pelas Leis nº 8.080/90 (Lei 
Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90, com a 
finalidade de alterar a situação de 
desigualdade na assistência à Saúde da 
população. 

(  ) O Sistema Único de Saúde tem como 
meta a promoção da eqüidade no 
atendimento das necessidades de saúde da 
população, oferecendo serviços de qualidade 
adequados, independente do poder aquisitivo 
do cidadão. 

( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde, 
realizada em setembro de 1984, considerada 
um marco histórico, consagra os princípios 
preconizados pelo Movimento de Reforma 
Sanitária. 

( ) A NOAS-SUS 01/2001, através da 
Portaria Ministerial Nº 95, de 26 de janeiro 
de 2001, amplia a responsabilidade dos 
municípios na atenção básica, definindo o 
processo de regionalização da assistência, 
criando mecanismos para o fortalecimento 
da capacidade de gestão do SUS e 
atualizando os critérios de habilitação dos 
estados e municípios. 

Assinale a alternativa correta. 

a) V, F, F, V.  

b) V, F, V, F.  

c) V, V, V, V.  

d) F, F, V, V.  

e) V, V, F, V. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 
Também constitui o Sistema Único de 

Saúde: 
I – instituições públicas federais, estaduais e 

municipais de controle de qualidade, 
pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos, inclusive sangue e 
hemoderivados, e de equipamentos para 
saúde; 

II – contratos celebrados com entidades 
internacionais  de apoio à saúde; 

III – empresas estrangeiras sem fins 
lucrativos; 

a) Somente a I;             
b) apenas II e III;           
c) apenas III; 
d) I, II e III; 
e) Somente a II. 
 
QUESTÃO 19 
Nas alternativas abaixo, marque V para as 
verdadeiras e F para as falsas, considerando 
os objetivos do SUS: 
( ) A formulação de política de saúde 
destinada a promover, nos campos 
econômico e social observando o disposto em 
relação ao dever do Estado. 
( ) A identificação e divulgação dos fatos 
condicionantes e determinantes de saúde. 
( ) A assistência às pessoas por intermédio 
de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
( ) As ações de saúde se destinem à 

coletividade, resguardando os princípios 
federativos e a unicidade. 

A seqüência está correta em: 
a) V, V, V, V  
b) V, V, V, F  
c) V, V, F, F  
d) V, F, V, F  
e) F, F, V, V 
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QUESTÃO 20 
O Programa de Saúde da Família apresenta 
uma concepção de saúde que tem como 
objetivo a promoção da qualidade de vida. 
Assinale a alternativa que caracteriza este 
Programa: 

a) Organiza suas ações sob a forma de 
programas verticais e grandes 
campanhas de prevenção dirigidas às 
famílias; 

b) Visa à expansão da rede de hospitais e 
de procedimentos capazes de atender 
à crescente demanda por saúde; 

c) Adota o modelo assistencial 
sanitarista que tem como porta de 
entrada o tradicional centro de saúde; 

d) Desenvolve as práticas de saúde que 
integram ações individuais e coletivas 
centradas na família e na comunidade; 

e) Reserva para o enfermeiro, que 
participa da equipe de saúde da 
família, a execução dos procedimentos 
clínicos e a identificação dos processos 
patológicos agudos. 

 
QUESTÃO 21 
Segundo o Ministério da Saúde, a educação 
em saúde é um dos pilares da: 

a) Campanha de imunização; 

b) Promoção da saúde; 

c) Assistência hospitalar; 

d) Vigilância epidemiológica; 

e) Medicina de alta complexidade. 

 
QUESTÃO 22 
Uma paciente obesa, portadora de diabetes 
tipo II, com baixo nível de resposta à dieta, 
deve ser medicada preferencialmente com 

a) Insulina. 

b) Glimepirida. 

c) Metformina. 

d) Meticorten. 

e) Acarbose. 

 
 
 

QUESTÃO 23 
Em relação à atenção básica em saúde é 
INCORRETO afirmar que: 

a) O investimento na atenção básica 

previne o adoecimento ou o 

agravamento das doenças; 

b) Diminui os gastos com procedimentos 

de média complexidade; 

c) Reduz o número de mortes por 

doenças de cura simples e conhecida; 

d) Diminui as filas nos hospitais das 

redes públicas e conveniadas com o 

SUS; 

e) Torna desnecessário o atendimento de 

alta complexidade. 

 
QUESTÃO 24 
É permitido ao Médico: 

a) Realizar pesquisa médica em 

voluntários, sadios ou não, que 

tenham, direta ou indiretamente, 

dependência ou subordinação 

relativamente ao pesquisador. 

b) Firmar qualquer contrato de 

assistência médica que subordine os 

honorários ao resultado do tratamento 

ou à cura do paciente. 

c) Requerer desagravo público ao 

Conselho Regional de Medicina 

quando atingido no exercício de sua 

profissão. 

d) Isentar-se de responsabilidade de 

qualquer ato profissional que tenha 

praticado ou indicado, ainda que este 

tenha sido solicitado ou consentido 

pelo paciente ou seu responsável legal. 

e) Contratar outros para realizar sua 

função e assinar em hospital. 
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QUESTÃO 25 
O Programa de Saúde da Família é um 
projeto de grande importância e cada vez 
mais abrangente no território nacional. 
Assinale a alternativa que define 
corretamente este programa. 

a) O Programa de Saúde da Família foi 
idealizado pelo Ministério da Saúde 
com o objetivo de atender apenas as 
famílias que se localizam em locais de 
difícil acesso, como as favelas 
urbanas, localizadas em morros. 

b) O Programa de Saúde da Família visa 
reorganizar a atenção básica à saúde e 
ampliar os postos de saúde, 
gradativamente abolindo os hospitais 
universitários. 

c) O Programa de Saúde da Família 
consiste numa estratégia do Ministério 
da Saúde, visando reorganizar a 
atenção básica através da vigilância à 
saúde, de modo a proporcionar 
qualidade à população necessitada. 

d) O Programa de Saúde da Família 
consiste numa estratégia das 
Secretarias Estaduais de Saúde, 
objetivando reorganizar a atenção 
básica através da vigilância à saúde e 
a iniciativas como práticas de 
esportes. 

e) O Programa de Saúde da Família visa 
atender primeiramente a população 
carente e necessitada e 
progressivamente atingir a população 
global de modo a extinguir a ação das 

empresas privadas de saúde. 
 
QUESTÃO 26 
Assinale a alternativa incorreta quanto aos 
critérios maiores de Jones para o diagnóstico 
de Febre Reumática. 

a) Artralgia. 
b) Nódulos subcutâneos. 
c) Eritema marginado. 
d) Cardite. 
e) Coréia. 

 
 

QUESTÃO 27 
É o foco principal de interesse da equipe do 
Programa de Saúde da Família; 

a) Ações de reabilitação 
b) Ações de suporte social 
c) Ações educacionais 
d) Ações políticas 
e) Estão corretas B e C 

 
QUESTÃO 28 
São ações de saúde desenvolvidas na 
atenção básica, EXCETO: 

a) Ações de imunização conforme o 
Programa Nacional de Imunização; 

b) Ações preventivas junto à comunidade 
e a população; 

c) Ações educativas nos programas de 
diabetes e hipertensão arterial; 

d) Ações curativas no ambiente 
hospitalar inclusive com medidas de 
controle de infecção hospitalar; 

e) Ações relacionadas ao 
acompanhamento, 

 
QUESTÃO 29 
O Programa de Saúde da Família prevê em 
suas ações a promoção da saúde de forma 
integral, baseada no modelo denominado 
“História Natural da Doença”. Marque a 
alternativa correta. 

a) Prevenção primária – intervém no período 
pré-patogênico 

b) É prevenção secundária o controle de vetores 
c) A prevenção secundária promove a 

reabilitação 

d) A prevenção terciária encarrega-se do 
diagnóstico e tratamento precoce 

e) Todas estão erradas 
 
QUESTÃO 30 
São complicações do Infarto Agudo do 
Miocárdio, exceto: 

a) Choque cardiogênico 
b) Aneurisma ventricular esquerdo 
c) Trombose venosa profunda 
d) Síndrome de Dressler 
e) Síndrome de Goodpasture 
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QUESTÃO 31 
Assinalar a alternativa CORRETA sobre as 
equipes de saúde do PSF: 

a) As equipes são compostas, no 
mínimo, por dois médicos de família, 
um enfermeiro, um auxiliar de 
enfermagem e 6 agentes comunitários 
de saúde, quando ampliada, conta 

apenas com mais dois dentistas. 
b) Cada equipe se responsabiliza pelo 

acompanhamento de cerca de 6 mil 
pessoas ou de duas mil famílias de 
uma determinada área. 

c) A atuação das equipes ocorre 
principalmente nas unidades básicas 
de saúde, nas residências e na 
mobilização da comunidade, 
caracterizando-se: como porta de 
entrada de um sistema hierarquizado 
e regionalizado de saúde. 

d) A equipe de saúde atua estabelecendo 
vínculos de compromisso e de co-
responsabilidade com a população e 
por desestimular a organização das 
comunidades para exercer o controle 
social das ações e serviços de saúde. 

e) Nenhuma das Alternativas. 
 
QUESTÃO 32 
A pressão sanguínea baixa durante a 
recuperação pós operatória deve-se à (ao): 

a) Hipoglicemia; 
b) Má ventilação pulmonar; 
c) Redução da ingesta hídrica; 
d) Jejum prolongado; 
e) Todas estão erradas. 

 
QUESTÃO 33 
Segundo a Lei Orgânica da Saúde, 
desenvolver ações de execução, controle e 
avaliação do Sistema Único de Saúde é 
competência do nível: 

a) Federal 
b) Distrital 
c) Regional 
d) Estadual 
e) Municipal 

QUESTÃO 34 
A Vigilância Epidemiológica tem como 
principal finalidade: 

a) Tratar os casos de doenças que 
acometem os trabalahdores locais 

b) Promover reciclagem dos profissionais 
que atuam na imunização 

c) Implementar medidas que incentivem 
a boa cobertura vacinal 

d) Distribuir medicamentos dos 
programas de tuberculose e 
hanseníase 

e) Desenvolver ações para evitar o 
surgimento e a disseminação de 
doenças infecto-parasitárias 

 
QUESTÃO 35 
Causas de Hipopituitarismo relacionados a 
tumores, EXCETO: 

a) Adenomas hipofisários 

b) Craniofaringeomas 

c) Meningeomas 

d) Gliomas 

e) Síndrome de Sheehan 

 
QUESTÃO 36 
Qual das opções terapêuticas a seguir é a 
melhor no tratamento da larva migrans 
cutânea? 

a) tetraciclina e fluconazol; 

b) fluconazol e itraconazol; 

c) itraconazol e miconazol; 

d) albendazol e tiabendazol; 

e) cetoconazol e itraconazol. 

 
QUESTÃO 37 
Na anemia ferropriva crônica, o hemograma 
revela como característico: 

a) megalocitose; 

b) normocromia; 

c) poiquilocitose; 

d) microcitose; 

e) anisocromia. 
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QUESTÃO 38 
Do Código de Ética Medica, Capítulo II – Dos 
Direitos do Médico, é INCORRETO afirmar: 

a) Artigo 20 - Exercer a Medicina sem ser 

discriminado por questões de religião, 

raça, sexo, nacionalidade, cor opção 

sexual, idade, condição social, opinião 

política, ou de qualquer outra 

natureza. 

b) Artigo 21 - Indicar o procedimento 

adequado ao paciente, observadas as 

práticas reconhecidamente aceitas e 

respeitando as normas legais vigentes 

no País. 

c) Artigo 22 - Apontar falhas nos 

regulamentos e normas das 

instituições em que trabalhe, quando 

as julgar indignas do exercício da 

profissão ou prejudiciais ao paciente, 

devendo dirigir-se, nesses casos, aos 

órgãos competentes e, se possível, à 

Comissão de Ética e ao Conselho 

Regional de Medicina de sua 

jurisdição. 

d) Artigo 23 - Recusar-se a exercer sua 

profissão em instituição pública ou 

privada onde as condições de trabalho 

não sejam dignas ou possam 

prejudicar o paciente. 

e) Artigo 24 - Suspender suas atividades, 

individual ou coletivamente, quando a 

instituição pública ou privada para a 

qual trabalhe não oferecer condições 

mínimas para o exercício profissional 

ou não o remunerar condignamente, 

ressalvadas as situações de urgência e 

emergência, devendo comunicar 

imediatamente sua decisão ao 

Conselho Regional de Medicina. 

 
 

 
QUESTÃO 39 
Qual dos parasitas citados nas alternativas 
abaixo tende a provocar infestação se o 
paciente tem o hábito de andar descalço? 

a) Ascaris lumbricóides. 

b) Entamoeba coli. 

c) Entamoeba histolytica. 

d) Taenia solium. 

e) Strongyloides stercoralis. 

 
QUESTÃO 40 
Qual dos exames abaixo é altamente 
específico, mas pouco sensível, para casos de 
Lúpus Eritematoso Sistêmico? 

a) Anti-SM. 
b) Anti-RNP. 
c) Anti-RO. 
d) FAN. 
e) Anti-DNA. 

 

 

 

 

 




