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PROVA B  
 
Cargo: Médico  
 
Língua Portuguesa  
 
01. Marque a única alternativa em que todas as palavras são 
grafadas com x: 
a) en....oval –  ....ingar – cai....eiro. 
b) pu....ar – a....atar – in....ado. 
c) pi....e – trou....a – cartu....o . 
d) bro...e – en....arcado – en....ada. 

 
Leia o texto que se segue para responder as questões de 02 a 
05. 
 
Bebês bilíngues aprendem mais 
 
Que dominar diversas línguas é um hábito “saudável”, não 
restam dúvidas. Contudo, os benefícios neurológicos e 
contribuições à inteligência que o poiglotismo acarreta 
(sobretudo na tenra idade) começam a ser cada vez mais 
objeto de investigação pela ciência. A cientista Janet Werker, 
da Universidade da Colúmbia Britânica, está à frente de 
estudos sobre como o ensino de mais de um idioma é capaz de 
moldar a experiência e a percepção de bebês. Segundo Janet, 
bebês nascidos de mães bilíngues não só preferem esses dois 
idiomas a outros, como também conseguem registrar que 
essas duas línguas são diferentes. Na Universidade de 
Washington, por sua vez, a professora Patrícia Kuhl vem 
pesquisando como a variabilidade de línguas pode manter 
bebês abertos a novas percepções. 
(Revista Língua ano 7, n.74, dezembro 2011) 
 
02. De acordo com o texto: 
a) Estudos analisam o cérebro de bebês expostos a mais de 

um idioma. 
b) Estudos registram o cérebro de bebês expostos a mais de 

um idioma. 
c) Estudos comprovam o cérebro de bebês expostos a mais de 

um idioma. 
d) Estudos interrompem o cérebro de bebês expostos a mais 

de um idioma. 
 

03. As palavras “cérebro” e “bebês” foram acentuadas pelo 
mesmo motivo de qual alternativa abaixo: 
a) Línguas e saudável. 
b) Infância e experiência. 
c) Benefícios e bilíngue. 
d) Hábito e está. 

 
04. Em: ...“Contudo, os benefícios neurológicos e contribuições 
à inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 
infância) começa a ser cada vez mais objeto de investigação 
pela ciência”. A redação que equivalente a essa é: 
a)... “Pois os benefícios neurológicos e contribuições à 

inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 
infância) começa a ser cada vez mais objeto de 
investigação pela ciência”. 

b)... “No entanto os benefícios neurológicos e contribuições à 
inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 
infância) começa a ser cada vez mais objeto de 
investigação pela ciência”. 

c)... “Porque os benefícios neurológicos e contribuições à 
inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 
infância) começa a ser cada vez mais objeto de 
investigação pela ciência”. 

d)... “Logo que os benefícios neurológicos e contribuições à 
inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 
infância) começa a ser cada vez mais objeto de 
investigação pela ciência”. 

05. Na frase “A cientista Janet Werker, da Universidade da 
Colúmbia Britânica, está à frente de estudos sobre como e 

ensino de mais de um idioma é capaz de moldar a experiência 
e a percepção de bebês”. Por que as vírgulas foram utilizadas? 
a) Para separar o vocativo. 
b) Para separar uma oração coordenada. 
c) Para separar o aposto. 
d) Para separar termos coordenados assindéticos. 

 
06. Em: “... está à frente de estudos sobre como o ensino de 
mais de um idioma é capaz de moldar a experiência e a 
percepção de bebês.” Encontre nas alternativas abaixo uma 
que se utiliza da crase pelo mesmo motivo que à frente. 
a)... “os benefícios neurológicos e contribuições à inteligência”. 
b) Estamos à procura de cientistas capazes de melhorar os 

estudos na área neurológica. 
c) Está provado pela ciência que os bebês estimulados à boa 

música são mais inteligentes. 
d) Os cientistas estão cada vez mais interessados em assuntos 

relacionados à neurociência. 
 

07. Quanto à regência verbal assinale a alternativa incorreta. 
a) José Serra insistiu que não será candidato a prefeito. 
b) Lula insiste em se manter em evidência. 
c) Os ruralistas insistem no perdão do desmatamento anterior a 

2008. 
d) Insisto para que todos votemos pelo voto aberto. 

 
08. Leia o texto e responda ao que se pede. 
 
Receita de Herói 
 
“Tome-se um homem feito de nada 
Como nós, em tamanho natural 
Embeba-se lhe a carne 
Lentamente 
De uma certeza aguda, irracional 
Intensa como o ódio ou como a fome. 
Depois, perto do fim 
Agite-se um pendão 
E toque-se um clarim. 
Serve-se morto 
(Reinaldo Freitas) 
 
Quais seriam uma das possíveis leituras desse poema? 
a) O autor considera que o herói é um homem comum, que, 

mais ou menos fanatizado, é levado a morrer. 
b) O autor considera que os heróis não existem, sendo tudo 

mera fantasia da nossa imaginação. 
c) O autor considera que os heróis de verdade não sentem 

ódio nem fome. 
d) O autor considera que para sermos heróis é preciso seguir 

uma receita. 
 

09. Leia atentamente o trecho a seguir: 
 “Desjejum – também conhecido como “quebra-jejum”, 
“pequeno almoço” ou “café da manhã” e também 
chamado de breakfast nos hotéis e recintos mais 
sofisticados, é a primeira refeição do dia, mas essa 
palavra, você sabe, quase nunca é pronunciada na 
linguagem comum” [...] 
                                                                                                               
(Revista Língua/2011) 
 

Nas alternativas abaixo qual o processo de formação da 
palavra desjejum? 
a) Hibridismo. 
b) Derivação. 
c) Justaposição. 
d) Neologismo. 

 

10. Classifique a frase: “Os candidatos ao congresso que só 
querem defender seus interesses privados não pensam no 
povo”. 
a) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 



2 
 

b) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
c) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
d) Oração subordinada adverbial causal. 

 
11. Identifique a alternativa que esteja de acordo com a 
gramática normativa. 
a) O Itau acredita que a educação de qualidade é o caminho 

para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para isso 
desenvolve parceria com empresas, governos e 
comunidades na criação de projetos que possam contribuir 
para a melhoria da educação das nossas crianças, 
adolescentes e jovens. 

b) O Itaú acredita que a educação de qualidade é o caminho 
para o desenvolvimento sustentavel do Brasil. Para isso, 
desenvolve parceria com empresas, governos e 
comunidades na criação de progetos que possam contribuir 
para a melhoria da educação das nossas crianças, 
adolescentes e jovens. 

c) O Itaú acredita que a educação de qualidade é o caminho 
para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para isso, 
desenvolve parceria com empresas, governos e 
comunidades na criação de projetos que possam contribuir 
para a melhoria da educação das nossas crianças, 
adolescentes e jovens. 

d) O Itau acredita que a educação de qualidade é o caminho 
para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para isso 
desenvolve parceria com empresas governos e 
comunidades na criação de projetos que possam contribuir 
para a melhoria da educação das nossas crianças, 
adolecentes, e jovens. 

 
12. Das frases abaixo qual não está de acordo com as normas 
gramaticais da Língua Portuguesa? 
a) Nada causa-lhe medo. 
b) Hoje se realiza um grande concerto no Municipal. 
c) Despeço-me desejando-lhe felicidade. 
d) Encontrá-lo-emos na saída do aeroporto. 

 
13. Analise as frases a seguir e identifique a alternativa que 
esteja de acordo quanto à significação das palavras. 
I– Não me sai da cabeça o encontro de ontem. (cabeça=crânio) 
II– Sabe de cabeça todos os versos da poesia. 
(cabeça=lembrança) 
III– Foi aprisionado o cabeça da revolução. (cabeça=chefe) 
IV– Cada cabeça, cada sentença. (cabeça=pessoa, homem) 
V– Feriu-se na cabeça do dedo. (cabeça=extremidade) 
a) As frases I e II estão corretas. 
b) As frases IV e V estão incorretas. 
c) III e IV estão incorretas. 
d) III, IV e V estão corretas. 

 
14. Assinale a alternativa que contém voz passiva 
a) Tínhamos apresentado diversas opções de planejamento. 
b) Ele dormiu calmamente naquela noite. 
c) O navio foi abandonado no cais pelo comandante. 
d) Márcia admira-se muito. 

 
15. Marque o item em que a análise morfológica da palavra em 
destaque esteja correta. 
a) Nada foi feito para resolver a questão. (pronome oblíquo) 
b) A metade da classe já chegou. (numeral) 
c) Os jovens gostam de cantar música moderna. (preposição) 
d) Ele dirige maravilhosamente bem essa escola. (advérbio) 

 
16. Analise as alternativas e marque a correta quanto à 
concordância. 
a) Mais de um aluno faltaram. 
b) Deram três horas no relógio da igreja. 
c) Acreditam-se em seres extraterrestres. 
d) Haviam sérios compromissos naquela empresa. 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
17.  A evolução do sistema de saúde brasileiro demonstra, ao 
longo do tempo, mudanças decorrentes das transformações 
socio-econômicas da própria sociedade brasileira. À respeito 
do enunciado, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O modelo médico-assistencial privativista é hegemônico dos 
anos 1960 até meados dos anos 1980. 
b) O modelo básico campanhista existiu como tendência na 
história de saúde do Brasil entre os anos 1945 e 1960. 
c) No final dos anos 1980, firmou-se, com a criação do SUS, 
um sistema plural de saúde, composto por 3 subsistemas: o 
público, a atenção médica supletiva e o de desembolso direto.  
d) O modelo sanitarista campanhista, em que as campanhas 
sanitárias eram sua principal estratégia, representam o período 
do início do século XX até meados dos anos 1945. 
 
18.  A magnitude e a periodicidade das epidemias estão 
intimamente associadas a: 
a) Legalidade da doença epidêmica. 
b) Virulência do agente infeccioso. 
c) Tamanho da população susceptível. 
d) Capacidade de transmissão do agente etiológico. 
 
19. O coeficiente de mortalidade infantil é um indicador de 
saúde usado para o cálculo do IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano) de cada país. Sobre este indicador de saúde, 
responda as duas questões seguintes. Assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) A mortalidade infantil neonatal é dividida em precoce (abaixo 
de 7 dias) e tardia (entre 7 e 28 dias de vida) 
b) É o número de óbitos em menores de 1 ano por 1000 
nascidos vivos na população residente de determinado local e 
tempo. 
c) A mortalidade infantil é dividida em neonatal (menor de 28 
dias) e pós-neonatal (28 dias a menores de 1 ano). 
d) As doença infecciosas e parasitárias tem importante 
influência na mortalidade infantil, assim como as doenças do 
aparelho circulatório, respiratório e mal formações congênitas. 
 
20.  Assinale a alternativa correta: 
a) Os componentes neonatal precoce e tardio do coeficiente de 
mortalidade infantil sofrem grande influência da qualidade da 
assistência pré-natal. 
b) O componente neonatal tardio do coeficiente de mortalidade 
infantil está ligado principalmente a fatores nutricionais e 
sociais. 
c) A falta de assistência pré-natal deve ter pouca influência no 
coeficiente perinatal, pois depende unicamente da assistência 
ao parto, com alto impacto no coeficiente de mortalidade 
infantil. 
d) O componente pós neonatal do coeficiente de mortalidade 
infantil é o mais afetado pela assistência pré-natal. 
 
21. De acordo com os dados do Sistema de Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saúde, entre as causas de mortalidade 
na faixa etária pediátrica no Brasil, é correto afirmar que: 
a) As anomalias congénitas as primeiras em menores de 1 ano. 
b) As neoplasias são a 5ª causa na faixa etária entre 5 e 9 
anos. 
c) As causas externas são as primeiras na faixa etária entre 5 e 
19 anos. 
d) Os acidentes de trânsito são as principais entre as causas 
externas nos menores de 5 anos. 
 
22.  Em relação aos indicadores de saúde, podemos afirmar 
que: 
a) Coeficientes ou taxas são medidas básicas da ocorrência 
das doenças em determinada população e período. 
b) A asma é uma doença de baixa morbidade, porém de 
elevada mortalidade. 



c) A letalidade refere-se a prevalência de mortes entre doentes, 
em um período de tempo, dividida pela população geral. 
d) O coeficiente de mortalidade materna diz respeito ao óbito 
no momento do parto, sendo muito utilizado nos últimos anos. 
 
23.  Sobre a mortalidade infantil no Brasil atual, analise as 
afirmativas a seguir: 
I - Houve melhora da taxa de mortalidade infantil, no momento 
influenciada por mortalidade relacionada a afecções perinatais, 
significando ainda dificuldades de atendimento pré-natal, 
perinatal e pós-parto imediato. 
II - As doenças infecciosas e parasitárias não tem mais 
influência importante na mortalidade infantil. 
III - Quando a mortalidade infantil for principalmente 
influenciada por afecções congênitas, estaremos com o melhor 
tipo de atendimento que podemos oferecer. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) I e III 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
 
24. Recentemente, o Ministério da Saúde lançou um conjunto 
de estratégias para compor um política de saúde do homem. 
Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir: 
I - A principal causa de morte nos homens foram as doenças 
isquêmicas do coração e em segundo lugar os homicídios. 
II - A tendência é de forte queda para o consumo de tabaco em 
todas as faixas etárias. 
III - Embora a expectativa de vida dos homens tenha 
aumentado, ela ainda se mantém 7,6 anos abaixo da média 
das mulheres. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Ie II 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
 
25.  Para a vigilância epidemiológica, a notificação semanal 
negativa: 
a) Desvia recursos dos problemas relevantes. 
b) É um indicador de eficiência do sistema de informação. 
c) É desvantajosa em relação ao seu custo/benefício.  
d) Gera transtorno no fluxo de informação. 
 
26.  Com a implantação do SUS e a Lei Orgânica de Saúde, a 
principal diretriz do Sistema Nacional de Vigilância 
Epidemiológica é: 
a) Financiamento de pesquisas para o controle das doenças. 
b) Diversificação das fontes de informações. 
c) Descentralização das ações. 
d) Estabelecimento de acordos internacionais. 
 
27.  Em uma comunidade carente, a equipe da Unidade de 
Saúde da Família identifica um surto de catapora entre as 
crianças. Isso significa o aparecimento de casos: 
a) Isolados e não relacionados. 
b) Crescentes em determinado espaço geográfico. 
c) Esporádicos de origem autóctone. 
d) Numericamente constantes e disseminados. 
 
28.  Um homem de 40 anos trabalha sem registro em carteira 
em uma fábrica de madeiras. Há 1 mês está com tosse, febre e 
emagrecimento. Procurou o pronto-socorro regional onde foi 
diagnosticado tuberculose pulmonar com baciloscopia positiva. 
A conduta do médico do pronto-socorro deve ser: 
a) Notificar e encaminhar para tratamento e seguimento em 
Unidade Básica de Saúde. 
b) Encaminhar ao serviço de vigilância epidemiológica para 
notificação e tratamento. 
 
 

c) Notificar e encaminhar para internação e isolamento por 15 
dias. 
d) Encaminhar para a Unidade Básica de Saúde para notificar, 
iniciar o tratamento e agendar o retorno para 1 mês. 
 
29.  A especificidade de um teste laboratorial diz respeito a 
capacidade desse teste de fornecer um resultado negativo 
quando: 
a) O indivíduo testado é portador da doença em questão. 
b) A sensibilidade do teste é elevada. 
c) O valor preditivo do teste é muito baixo. 
d) O indivíduo testado não é portador da doença em questão. 
 
30.  Mulher, 37 anos, com pápulas e placas violáceas 
disseminadas por todo o corpo há 4 meses. Tosse seca, 
dispneia e dor torácica há 2 meses. A radiografia de tórax 
evidencia lesões de limites imprecisos bilateralmente e derrame 
pleural à esquerda. O diagnóstico mais provável, dentre os 
seguintes, é:  
a) Pneumocistose com manifestação pulmonar. 
b) Granulomatose de Wegener com vasculhe cutânea. 
c) Sarcoma de Kaposi. 
d) Tuberculose pulmonar. 
 
31.  Um paciente de 20 anos comparece à consulta de rotina 
para check-up. Está assintomático, mas ao exame físico, 
possui sopro sistémico em foco pulmonar, ejetivo, suave, 
++/6+, com desdobramento fixo da segunda bulha cardíaca. O 
diagnostico mais provável é: 
a) Estenose pulmonar. 
b) Estenose aórtica. 
c) Comunicação interatrial (CIA). 
d) Bloqueio de ramo direito. 
 
32.  Um homem de 38 anos apresenta sopro sistólico ejetivo 
em foco aórtico acessório que se acentua com a manobra de 
Valssalva; pulso carotídeo com 2 picos sistólicos. O 
eletrocardiograma revela hipertrofia ventricular esquerda. O 
quadro é compatível com: 
a) Estenose aórtica valvar grave. 
b) Cardiomiopatia hipertrófica. 
c) Dupla lesão aórtica com predomínio de insuficiência. 
d) Insuficiência aórtica com sopro de hiperfluxo. 
 
33. Um menino de 4 anos apresenta arritmia ventricular de 
início súbito, e é diagnosticado miocardite. A principal etiologia 
nestes casos é: 
a) Bacteriana. 
b) Viral. 
c) Reação inflamatória pós-infecção bacteriana. 
d) Cardiopatia congênita progressiva. 
 
34.  O melhor parâmetro inicial da gasometria arterial de um 
paciente admitido em UTI, com diagnóstico de DPOC, que 
permite identificar o quadro como exacerbação aguda da 
doença é: 
a) PaCO2 > 60 mmHg. 
b) BE > 2. 
c) PaO2 < 55 mmHg. 
d) pH < 7,3. 
 
35.  Uma criança de 5 anos tem um corpo estranho 
intrabrônquico. A radiografia de tórax deste paciente pode 
revelar: 
a) Atelectasia pulmonar e desvio mediastinal ipsilateral. 
b) Atelectasia pulmonar e desvio mediastinal contralateral. 
c) Pneumotórax e desvio mediastinal contralateral. 
d) Pneumotórax e desvio mediastinal ipsilateral. 
 
36.  Em relação à febre reumática, é correto o que se afirma 
em: 
a) O sopro diastólico que se irradia para a axila é típico de 
insuficiência mitral. 
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b) Os sinais clínicos mais evidentes da pancardite referem-se à 
pericardite. 
c) O sopro de Austin-Flint é resultado da regurgitação aórtica. 
d) A cardite ocorre em 30% dos casos de febre reumática. 
 
37.  Uma mulher de 71 anos apresenta, há 3 semanas, febre 
baixa, fadiga, anorexia, cefaleia temporal direita intensa e 
dificuldade para mastigação. Ao exame, observou-se 
hipersensibilidade de dor à palpação da região temporal. Qual 
a conduta: 
a) Solicitar tomografia de crânio, exame hematológico 
completo, VHS e aguardar os resultados para definir a conduta. 
b) Prescrever, imediatamente, corticoide e solicitar exames de 
VHS e biópsia da artéria temporal. 
c) Prescrever antiinflamatórios não esteroidais, aciclovir e 
reavaliar após 1 semana. 
d) Solicitar angiorressonância do crânio, internar e anticoagular 
a paciente. 
 
38.  Um homem de 84 anos de idade, com diagnóstico de 
doença de Alzheimer em fase moderada, apresenta quadro 
agudo de agitação psicomotora e alucinações visuais. Qual a 
conduta ideal: 
a) Administrar benzodiazepínicos para fazer tomografia de 
crânio. 
b) Considerar como evolução natural da doença e administrar 
benzodiazepínicos. 
c) Introduzir inibidor de acetilcolinesterase ou associar 
memantina caso já esteja usando o inibidor de 
acetilcolinesterase. 
d) Administrar neurolépticos enquanto investiga a possível 
causa da agitação. 
 
39.  Um paciente de 45 anos do sexo masculino, iniciou quadro 
de odinofagia e febre baixa. 2 dias após, apresentou hematúria 
franca. O exame parcial de urina evidencia a presença de 
hemáceas, cilindros hemáticos e proteínas. Qual o diagnóstico 
mais provável dentre os abaixo: 
a) Cistite Hemorrágica. 
b) Glomerulonefrite pós-infecciosa. 
c) Nefropatia por IgA. 
d) Púrpura de Henoch-Scholein. 
 
40.  Um paciente 28 anos é admitido no setor de emergência 
vítima de traumatismo raquimedular com fratura de 5ª vértebra 
cervical. A história e os exames complementares afastam 
outras lesões. O paciente encontra-se chocado, com PA 
máxima de 50 mmHg. Nesse caso, deve-se notar a ausência 
do seguinte sinal: 
a) Taquicardia. 
b) Extremidades quentes. 
c) Queda da resistência vascular periférica. 
d) Déficit da sensibilidade na face lateral do braço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




