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PROVA PARA O CARGO DE MÉDICO PSF 
 
 
PORTUGUÊS 
 

Leia, com atenção, o texto adiante 
transcrito e responda às questões seguintes, a ele 
relacionadas: 
 

O Rei dos Mentirosos 
    (Moacyr Sliar) 

 
 Era muito tarde quando ele chegou em 
casa. A esposa estava esperando furiosa. Onde é 
que você esteve, perguntou, os olhos fuzilando de 
raiva: 
 - Você sabe, mulher – respondeu, seco. – 
Eu lhe disse antes de sair: fui participar do 
concurso para a escolha do Rei dos Mentirosos. 
 Ela riu: 
 - Rei dos Mentirosos, essa é muito boa. 
Nem Pinóquio inventaria uma tão boa. Rei dos 
mentirosos... E aposto que você foi o escolhido. 
 - Fui. E até ganhei uma coroa. Está aqui, 
neste pacote. Você quer ver? 
 Ela fechou a cara: 
 - Agora chega. Chega, ouviu? Não quero ver 
nada, não quero saber de nada. Durante todos 
esses anos, agüentei suas mentiras, mas com essa 
você passou do limite. Vou lhe perguntar pela 
última vez. Pense bem no que você vai me dizer, 
porque, conforme a sua resposta, arrumo a mala e 
vou embora para sempre. Onde foi que você 
esteve? 
 Ele suspirou. 
 - Está bem. Você quer mesmo saber?  
Estive com uma mulher. Uma executiva – alta, 
loira, belíssima. Veio ao escritório para discutir um 
empreendimento na área de turismo. Começamos 
a conversar, ela me perguntou se eu não gostaria 
de tomar um drinque num ambiente mais 
relaxado. No apartamento dela. Como se tratava 
de negócio, aceitei. Fomos até lá. Sentei no living, 
ela me pediu que esperasse um momento. Entrou 
no quarto e depois voltou, usando uma lingerie 
preta. Fiquei deslumbrado. Ela jogou-se sobre mim 
e tivemos relações ali mesmo, no sofá. Depois eu 
vim para cá. 
 Olhou a mulher: 
 - Pronto. Era isso que você queria ouvir? 
 Ela não disse nada. Entrou no quarto, 
fechou a porta atrás de si. Ele suspirou de novo. 
Enfim, tinha acontecido: a grande briga, aquela 
que durante tantos anos se esforçara por adiar. 
Mas o impulso para contar a história fora mais 
forte, e ele não pudera resistir. Agora era agüentar 
as conseqüências. 

 A porta se abriu. Era a mulher: usava uma 
lingerie preta belíssima, provavelmente comprada 
naquele mesmo dia. 
 - Era assim que ela estava vestida? – 
perguntou, com um sorriso. 
 Fizeram amor ali mesmo, no sofá da sala. 
Mas depois, como era de hábito, foram para a 
cama de casal. 
 No meio da noite, ele se levantou. Abriu o 
pacote, tirou dali a coroa de Rei dos Mentirosos, 
colocou-a, olhou-se ao espelho. Ficava-lhe muito 
bem. Como que sob medida para ele. 
 
 
01. Assinale a alternativa em que a declaração 

sintetiza melhor uma das idéias reinantes no 
texto: 

 
a) A mentira tem pernas curtas. 
b) O talento dos vencedores em concursos. 
c) A criatividade e a fantasia no convívio dos 

casais. 
d) Mentir, assim como matar, nunca compensa. 
e) O castigo e a censura se impõem aos 

mentirosos. 
 
 
02. Tomando o diálogo mantido entre o homem e 

sua esposa, podemos depreender o seguinte: 
 
a) Tudo não passou de uma encenação de ambos 

para preparar uma noite de amor diferente. 
b) A mulher, ao que tudo indica, já passara por 

experiências anteriores semelhantes. 
c) A esposa reapareceu, usando lingerie, para 

provar que era melhor que a amante. 
d) A esposa acreditou verdadeiramente na 

história contada pelo marido. 
e) A história contada por ele era verdadeira e 

poderia ter ocasionado a separação. 
 
 
03. De acordo com o que o texto nos revela, o 

marido 
 
a) jamais tinha participado de concurso algum. 
b) participou do concurso e contou uma história 

verdadeira à sua mulher. 
c) participou do concurso e estivera fazendo 

empreendimentos turísticos. 
d) participou do concurso e mentira mais uma 

vez à sua mulher. 
e) Estava mesmo era bebendo e se divertindo 

com os amigos, na noite. 
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04. Qual a linguagem predominante no texto? 
 
a) a linguagem conotativa 
b) a linguagem jornalística 
c) a linguagem figurada 
d) a linguagem abstrata 
e) a linguagem denotativa 
 
05. De maneira geral, qual o discurso 

predominante no texto? 
 
a) O discurso indireto, sem diálogos. 
b) O discurso direto, sem diálogos. 
c) O discurso indireto, com diálogos. 
d) O discurso direto, com diálogos. 
e) O discurso indireto livre, sem diálogos. 
 
06. Em: “Ela me pediu que esperasse.”, de acordo 

com as regras de colocação pronominal, 
temos:  

 
a) a próclise 
b) a ênclise 
c) a mesóclise 
d) ênclise e próclise, ao mesmo tempo 
e) mesóclise e ênclise, respectivamente 
 
07. Assinale a alternativa cuja palavra está 

corretamente grafada: 
 
a) Largatixa 
b) Cardeneta 
c) Estrupo 
d) Metereologia 
e) Espontaneidade 
 
08. Quanto à flexão verbal, os verbos bolir, falir e 

reaver são considerados: 
 
a) regulares 
b) irregulares 
c) defectivos 
d) abundantes 
e) gerúndios 
 
09. Assinale a alternativa que apresente 

incorreção quanto à concordância nominal: 
 
a) Há menos pessoas do que imaginávamos. 
b) Elas mesmas resolveram o problema. 
c) As laranjas custam barato. 
d) É proibida entrada de menores. 
e) Encontrou argumento o mais fáceis possível. 
 
10. A regência verbal está empregada 

erroneamente em: 
 
a) Ele informou aos amigos sua decisão 
b) O filho obedece ao pai. 
c) Eu prefiro o cargo de presidente ao de 

secretário. 
d) As crianças assistiram ao filme. 
e) Os bares da cidade devem agradar aos turistas 
 

11. Leia a oração abaixo: 
 
Deve chover hoje em todo o Estado da Paraíba 
 
Assinale o verbo da oração acima: 

 
a) Inexistente 
b) Indeterminado 
c) “hoje” 
d) “Deve” 
e) “todo o Estado da Paraíba” 
 
12. Leia a oração abaixo: 
 

Sua pesquisa é útil a todos. 
 
As palavras sublinhadas assumem 
sintaticamente a função de: 

 
a) Adjunto adnominal 
b) Complemento nominal 
c) Objeto indireto 
d) Adjunto adverbial 
e) Agente da passiva 
 
13. Marque a alternativa cujo espaço deve ser 

preenchido corretamente com Ç: 
 
a) sumi__o 
b) ge__o 
c) reme__a 
d) ama__ado 
e) demi__ão 
 
14. Há erro de ortografia quanto ao uso da letra G 

em: 
 
a) ferrugem 
b) beringela 
c) gengibre 
d) virgem 
e) dígito 
 
15. Assinale a alternativa em que ambas as 

palavras estejam corretamente grafadas com o 
dígrafo CH: 

 
a) cachimbo/ salsicha 
b) capricho/ chingar 
c) rouchinol/ macho 
d) fachina/ lagarticha 
e) embaichada/ trecho 
 
 
 
ESPECÍFICA 
 
16. Não é doença de notificação compulsória: 
 
a) Hipertensão Arterial; 
b) Coqueluche; 
c) Esquistossomose; 
d) Hanseníase; 
e) Tuberculose. 
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17. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) A notificação compulsória é obrigatória a todos 

os profissionais de saúde; 
b) A notificação compulsória é obrigatória a 

médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos 
veterinários, biólogos, biomédicos, 
farmacêuticos e outros no exercício da 
profissão, bem como os responsáveis por 
organizações e estabelecimentos públicos e 
particulares de saúde e de ensino, em 
conformidade com os art. 7º e 8º, da Lei nº 
6.259, de 30 de outubro de 1975; 

c) A notificação compulsória também é obrigatória 
aos responsáveis por organizações e 
estabelecimentos públicos e particulares de 
saúde e de ensino; 

d) A notificação compulsória é obrigatória a todos 
os profissionais de saúde médicos, enfermeiros, 
odontólogos, médicos veterinários, biólogos, 
biomédicos, farmacêuticos, exceto os 
responsáveis por organizações e 
estabelecimentos públicos e particulares de 
saúde e de ensino; 

e) A notificação compulsória é obrigatória a todos 
os médicos. 

 
18. Considerando o atual Código de Ética Médica, 

no Capítulo que trata da RESPONSABILIDADE 
PROFISSIONAL, é vedado ao médico: 

 
a) Obter consentimento do paciente ou de seu 

representante legal após esclarecê-lo sobreo 
procedimento a ser realizado, salvo em caso de 
risco iminente de morte; 

b) Tratar o ser humano com civilidade ou 
consideração; 

c) Garantir ao paciente o exercício do direito de 
decidir livremente sobre sua pessoa ou seu 
bem estar, bem como exercer sua autoridade 
para limitá-lo; 

d) Denunciar prática de tortura ou de 
procedimentos degradantes, desumanos ou 
cruéis, praticá-las, bem como ser conivente 
com quem as realize ou fornecer meios, 
instrumentos, substâncias ou conhecimentos 
que as facilitem; 

e) Deixar de respeitar a vontade de qualquer 
pessoa, considerada capaz física e 
mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-
la compulsoriamente, devendo cientificá-la das 
prováveis complicações do jejum prolongado e, 
na hipótese de risco iminente de morte, tratá-
la. 
 

19. Considerando as manifestações clínicas da 
Febre Reumática, assinale a alternativa 
correspondente à manifestação clínica rara 
dessa doença: 

 

a) Artrite; 
b) Eritema Marginado; 
c) Cardite; 
d) Coreia; 
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

20. Na febre Reumática, a doença articular é 
caracteristicamente descrita como __________ 
migratória que envolve as _______ 
articulações das extremidades: 

 
a) Poliartrite – pequenas; 
b) Poliartrite – grandes;  
c) Monoartrite – grandes; 
d) Monoartrite – pequenas; 
e) Poliartralgia – pequenas. 
 
 
21. Morfologicamente, quais os tipos de infarto que 

podem ser distinguidos: 
 
a) Pulmonar; 
b) Fulminante; 
c) Subendocárdico; 
d) Diafragmático; 
e) Esplênico. 

 
 

22. Ocasionalmente, a dor do infarto agudo do 
miocárdio é atípica, podendo simular outros 
distúrbios, como, por exemplo:  

 
a) Pericardite; 
b) Espasmo esofágico; 
c) Dor músculo esquelética; 
d) Dissecção da aorta; 
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 
 

23. Não representa fator precipitante de 
insuficiência cardíaca: 

 
a) Febre; 
b) Anemia; 
c) Escassez de sal na dieta 
d) Obesidade; 
e) Gravidez. 

 
 

24. Em pacientes com insuficiência cardíaca 
esquerda isolada o débito cardíaco é 
usualmente: 

 
a) Aumentado; 
b) Diminuído; 
c) Normal; 
d) Apenas a alternativa A está correta; 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está 

correta. 
 
 
25. Representa causa relativamente comum de 

insuficiência cardíaca em pacientes com mais 
de 75 anos: 

 
a) Tireotoxicose; 
b) Aneurisma do Ventrículo Esquerdo; 
c) Estenose mitral reumática; 
d) Amiloidose cardíaca senil; 
e) Miocardiopatia Hipertrófica. 
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26. As lesões congênitas que mais frequentemente 
estão associadas à Endocardite Infecciosa (EI) 
incluem todas as alternativas abaixo, EXCETO: 

 
a) Persistência do canal arterial; 
b) Defeito do septo ventricular; 
c) Tetralogia de Fallot; 
d) Valvopatia reumática; 
e) Apenas a alternativa C está correta. 

 
27.  Representam causas comuns de EI em 

toxicômanos, particularmente, quando não 
existe qualquer cardiopatia prévia: 

 
a) Fungos; 
b) Bacilos gram-positivos; 
c) Gonococo; 
d) Pneumococo; 
e) Enterococos. 

 
28. A pancreatite crônica (PC) é um processo 

inflamatório crônico levando à destruição do 
tecido exócrino, fibrose e, em alguns pacientes, 
perda do tecido endócrino. As alterações 
histopatológicas consistem principalmente de: 

 
a) Fibrose distribuída regularmente; 
b) Aumento do número e tamanho de ácinos; 
c) Obstrução variável dos ductos pancreáticos; 
d) Aumento do número e tamanho das ilhotas de 

Langerhans; 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está 

correta. 
 

29. O Diabetes Melito (DM) secundário associa 
hiperglicemia a outra causa estabelecida, 
incluindo todas as alternativas abaixo, EXCETO: 

 
a) Doenças pancreáticas; 
b) Pancreatectomia; 
c) Síndrome de Cushing; 
d) Agentes químicos ou medicamentosos; 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está 

correta. 
 

30. A mensuração da ___________ proporciona o 
melhor padrão disponível para estimativa do 
risco relativo para o desenvolvimento das 
complicações crônicas do DM: 

 
a) Glicemia de Jejum; 
b) Hemoglobina glicosilada; 
c) Glicemia pós-prandial; 
d) Insulina; 
e) Urinálise. 

 
31. Qual a causa mais comum de Hipotireoidismo 

Primário? 
 
a) Tireoidite linfocítica crônica; 
b) Doenças do hipotálamo; 
c) Doenças da pituitária; 
d) Tireotoxicose; 
e) Gravidez. 

32. Entre os sinais de Hipotireoidismo, podemos 
encontrar: 

 
a) Intolerância ao frio; 
b) Bradicardia; 
c) Sonolência; 
d) Fadiga; 
e) Mialgia. 

 
 

33. Com relação às principais causas de 
hipertireoidismo, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
a) Adenoma tireoidiano; 
b) Gestação; 
c) Tireoidite subaguda; 
d) Bócio Multinodular tóxico; 
e) Tireoidite de Hashimoto. 

 
 

34.  Considerando as manifestações clínicas do 
hipertireoidismo todas as alternativas abaixo 
estão corretas, EXCETO: 

 
a) Depressão; 
b) Perda de peso; 
c) Palpitações; 
d) Diarreia; 
e) Ansiedade. 

 
 

35. Em termos de exames complementares, qual a 
principal ferramenta propedêutica na 
Antracose? 

 
a) Ausculta pulmonar; 
b) Hemograma; 
c) Exame de escarro; 
d) Espirometria; 
e) Radiografia do tórax. 

 
 

36. No traumatismo cranioencefálico, consideramos 
__________ cerebral como lesão macroscópica 
que determina um foco de laceração e de 
necrose hemorrágica, à qual se associa o 
edema: 

 
a) Concussão; 
b) Confusão; 
c) Contusão; 
d) Enxaqueca; 
e) Equimose. 

 
 

37. Coleção sanguínea que se forma entre o osso e 
a dura máter: 

 
a) Hematoma Subdural; 
b) Hematoma Subdural agudo; 
c) Hematoma Extradural; 
d) Hematoma Subdural crônico; 
e) Nenhuma das anteriores. 
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38. O cor pulmonale é definido como uma alteração 
na estrutura e funcionamento do ventrículo 
______ secundária a um distúrbio do sistema 
respiratório. Apesar desta doença em geral 
apresentar um curso ______ e _________ 
progressivo, episódios súbitos ou exacerbações 
potencialmente fatais podem ocorrer: 

 
a) Direito – crônico - lentamente;  
b) Direito – agudo - lentamente; 
c) Esquerdo – crônico - rapidamente; 
d) Esquerdo – agudo - lentamente; 
e) Direito – crônico - rapidamente. 

 
 

39. Os pacientes com Cor Pulmonale podem se 
queixar de sintomas (que refletem a 
incapacidade de aumentar o débito cardíaco 
durante o exercício com queda subsequente na 
pressão arterial) como os abaixo, EXCETO: 

 
a) Fadiga; 
b) Dispneia; 
c) Síncope aos médios esforços; 
d) Síncope aos grandes esforços; 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está 

correta. 
 
 

40. Qual é o sintoma mais comum no LES, 
ocorrendo em 90% dos pacientes? 

 
a) Febre; 
b) Artralgia; 
c) Hepatomegalia; 
d) Esplenomegalia; 
e) Linfadenopatia. 
 




