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LÍNGUA PORTUGUESA 
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 01 à questão 04 0,5 2,5 1,25 
Da questão 05 à questão 08 1,0 2,5 2,5 
Da questão 09 à questão 10 2,0 2,5 5,0 

 
Texto I 

A educação é uma arma 
O brasileiro, principalmente o das grandes cidades, parece 

viver em pânico. O medo tornou banal desconfiar de crianças 
em semáforos ou de adultos maltrapilhos que andam pelas 
ruas. 

A cada dia aumenta o número de crimes e criminosos. 
Aqueles que já estão cegos pelo pavor não têm dúvida ao 
enxergar quem os ameaça como inimigos a serem eliminados. 
Muitos defendem a pena de morte. Outros gostam de saber 
que os marginais estão em condições repugnantes nas prisões 
em que são lançados. Mas, os piores são os que acham 
impossível regenerar um homem. 

Victor Hugo advertiu: “Quem abre uma escola fecha uma 
prisão”. Muito antes, Pitágoras conclamou: “Educar crianças, 
para que não seja necessário castigar os adultos”. Não é, 
portanto, nenhuma novidade, nem tampouco absurdo, exigir 
que se invista cada vez mais em educação. É ela que 
arrebenta grades, abre portas e liberta todos nós. 
 

(Revista Educação, out.1999. Adaptado) 
 
01. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Com base no texto  acima, o título do texto I “A educação é 
uma arma” apresenta-se em qual figura de linguagem? 
a)  Metáfora. 
b)  Catacrese. 
c)  Metonímia. 
d)  Onomatopeia. 

 
02. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

Assinale a alternativa em que todas as palavras ou 
expressões recuperam, por coesão textual, o fato da 
advertência do escritor Vitor Hugo no texto I. 
a)  liberdade, impaciência. 
b)  impossibilidade, interesse. 
c)  vontade, liberdade. 
d)  solidariedade, condenação. 

 
03. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Segundo o Texto I, a pior forma de se observar os 
criminosos é: 
a)  não tem como mudar a forma como eles levam a vida. 
b)  são pessoas a serem dizimadas da sociedade. 
c)  é muito melhor vê-los nas prisões. 
d)  o pânico que acontece  na sociedade é culpa deles. 
 
 
 
 

04. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
A expressão “parece viver em pânico”, na primeira e na 
segunda linha do texto significa que: 
a)  As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a 

criminalidade. 
b)  Os grandes filósofos já alertavam para a teoria do 

pânico na vida das pessoas. 
c)  Viver em grandes cidades transforma o cotidiano em 

um transtorno geral. 
d) Cada dia, mais e mais pessoas estão enfrentando 

problemas no cotidiano. 
 

05. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  
Na oração “Aqueles que já estão cegos pelo pavor não 
têm dúvida ao enxergar”. A partir dos estudos gramaticais 
podemos dizer que o termo destacado se refere à: 
a)  Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 
b)  Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 
c)  Oração Coordenada Sindética Explicativa. 
d)  Oração Subordinada Adjetiva Restritiva. 

 
06. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Na oração: Dentre eles, 86% fazem isso, mesmo durante o 
período de pânico. Substituindo 86% por 1% e flexionando 
o verbo FAZER no pretérito imperfeito do indicativo, obter-
se-á: 
a)  1% fará. 
b)  1% farão. 
c)  1% fazia. 
d)  1% faziam. 
 

07. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
Assinale a alternativa que apresenta palavra em sentido 
conotativo. 
a)  Não será preciso castigar os adultos. 
b)  Vários pensadores falaram sobre a criminalidade. 
c)  É o ensino que arrebenta as grades. 
d)  Muitos querem a pena de morte. 

 
08. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Atribuir-se-á o emprego de dois-pontos, em "Um poeta é 
sempre irmão do vento e da água: deixa seu ritmo por 
onde passa." (Cecília Meireles). A intenção é de anunciar: 
a)  uma explicação; 
b)  um esclarecimento; 
c)  um vocativo; 
d)  uma citação. 
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09. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
No fragmento de texto "Temos de cobrar dos deputados e 
senadores as leis necessárias para punir esses 
assassinos. Das autoridades do trânsito, fiscalização e 
multas vigorosas para quem desobedece às leis e à 
sinalização. E da justiça , rapidez e dureza com os 
infratores." (Nicole Puzzi, Veja 1280, ano 26, n° 12). 
Empregam-se as vírgulas para: 
a)  separar termos coordenados; 
b)  separar as orações adjetivas; 
c)  isolar orações intercaladas; 
d)  indicar a supressão do verbo. 

 
10. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

O segmento sublinhado pode-se substituir, sem prejuízo 
para a correção e o sentido do texto em: 
a)  O grupo que abrange os seis países mais ricos por 

onde se abarcam. 
b)  São carentes de propostas políticas por imunes a. 
c) Sob a direção de Capangas o movimento foi 

declaradamente ilegal por em cuja direção. 
d) E sobra-me uma raiva que deve valer a dos mais 

radicais interesses por talvez equivalha à. 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE  MÉDICO 
AMBULATORIAL 

Valor por questão: 
Questão V. Questão Peso V. Ponderado 

Da questão11 à questão 22 0,5 2,5 1,25 
Da questão 23 à questão 34 1,0 2,5 2,5 
Da questão 35 à questão 40 2,0 2,5 5,0 

 
11. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5) 

São causas de hipertireoidismo secundário, exceto: 
a) Tireotoxicose gestacional; 
b) Tireoidite silenciosa; 
c) Síndromes de resistência ao hormônio tireoidiano; 
d) Adenoma hipofisário secretor de TSH. 
 

12. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
O sinal de Chvostek e de Trousseau fazem parte das 
manifestações clínicas da: 
a) Hipocalcemia; 
b) Hipernatremia; 
c) Hipopotassemia; 
d) Hipercalcemia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 
Identifique a informação incorreta na seguinte frase: “O 
paciente que desenvolve síndrome nefrítica é aquele que 
se queixa de urina “presa” e “vermelho acastanhada”, 
correspondentes à oligúria e hematúria, e desenvolve 
HAS e edema por congestão hídrica. O sedimento 
urinário mostra dismorfismo eritrocitário, ausência de 
piúria e cilindros acelulares”. 
a) Urina “presa”; 
b) Oligúria; 
c) Ausência de piúria e cilindros acelulares; 
d) Dismorfismo eritrocitário. 
 

14. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
Em relação ao mecanismo de ação dos diuréticos, 
assinale a alternativa correta: 
a) A furosemida aumenta a reabsorção  de potássio na 

alça de Henle; 
b) A acetazolamida atua no túbulo distal, aumentando a 

reabsorção de bicarbonato; 
c) A hidroclorotiazida  diminui a calciúria  e pode causar 

hipercalcemia; 
d) O amiloride  possui ação espoliadora de potássio. 

 
15. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5) 

São manifestações clássicas de artrite reumatoide, 
EXCETO: 
a) Punhos em dorso de camelo; 
b) Desvio radial dos dedos; 
c) Sinal de Tinel; 
d) Sinal da tecla de Piano. 
 

16. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5) 
Mulher de 36 anos apresenta–se com quadro de 
poliartrite simétrica acometendo mãos, punhos, cotovelos 
e pés, associadas a ulcerações orais  fotossensibilidade e 
edema dos membros inferiores. Assinale, entre os dados 
laboratoriais abaixo, o menos provável de ser encontrado 
nesta paciente: 
a) VDRL positivo; 
b) Leucocitose com linfocitose; 
c) Anticorpo anti- DNA nativo positivo; 
d) Proteinúria e hipostenúria no exame comum de urina. 

 
17. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5) 

Um paciente comparece ao consultório tendo como 
principais sintomas esteatorréia, perda de peso, febre, dor 
abdominal e artrite. Como diagnóstico mais provável 
pode–se pensar em: 
a) Doença de Crohn; 
b) Enterite por radiação; 
c) Síndrome do intestino curto; 
d) Doença de Whipple. 
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18. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5) 
Identifique alternativa correta: 
a) A maioria dos pólipos adenomatosos é sintomática; 
b) Hematoquezia é uma queixa comum; 
c) Um adenoma viloso grande de localização retal 

comumente se associa a diarreia mucoide profusa; 
d) A colonoscopia nem sempre é obrigatória. 

 
19. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5) 

Qual é a etiologia mais provável para um menino de 8 
anos com tosse progressiva há duas semanas, estertores 
pulmonares em bases e febre persistente? 
a) Influenza; 
b) Pertussis; 
c) Mycoplasma; 
d) S. pneumoniae. 
 

20. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
São mecanismos fisiopatológicos responsáveis pela 
diarreia crônica em crianças, EXCETO: 
a) Osmóticos; 
b) Secretórios; 
c) Aumento da área absortiva; 
d) Inflamatória. 
 

21. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
Na estrongiloidíase, o tratamento de primeira escolha se 
constitui em: 
a) Ivermectina; 
b) Albendazol; 
c) Cambendazol; 
d) Tiabendazol. 
 

22. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
A OMS classifica a Dengue hemorrágica em quatro graus 
de gravidade, EXCETO: 
a) Prova do laço positiva com manifestações 

hemorrágicas; 
b) Fenômenos hemorrágicos espontâneos; 
c) Hipotensão arterial, pulso fraco, taquicardia, pele fria e 

inquietação; 
d) Prova do laço negativa sem manifestações 

hemorrágicas. 
 

23. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
Entre as patologias abaixo, a ou as quais, que 
comumente promovem o aparecimento de colelitíase e 
que tem indicação absoluta de esplenectomia é: 
a) Talassemia; 
b) Anemia falciforme; 
c) Esferocitose hereditária; 
d) Púrpura trombocitopênica idiopática. 

 
 
 
 
 

24. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0) 
Qual das seguintes drogas anti-hipertensivas, mais 
comumente, pode levar ao quadro de anemia hemolítica? 
a) Alfa metildopa; 
b) Beta bloqueadores; 
c) Inibidores da ECA; 
d) Bloqueadores dos canais de cálcio. 
 

25. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
São principais fatores de risco para glaucoma primário, 
EXCETO: 
a) Brancos >65 anos; 
b) Negros<40 anos; 
c) História familiar positiva; 
d) HAS. 
 

26. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
Paciente sexo feminino entra no consultório com queixas 
de irregularidade menstrual, hirsutismo, obesidade, e 
infertilidade. Seu diagnóstico mais provável é de: 
a) SOP; 
b) Anovulação crônica; 
c) Hiperandrogenismo; 
d) Hiperinsulinismo. 

 
27. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0) 

SAB 40 anos, G4P4, último parto há 16 anos sendo 
laqueada pós-parto e agora com desejo de nova 
gestação. Procura um serviço de reprodução assistida. 
Qual a melhor opção terapêutica? 
a) Inseminação artificial; 
b) Indução de ovulação; 
c) Salpingoplastia laparoscópica; 
d) Fertilização in vitro. 
 

28. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0) 
São manifestações clínicas dos miomas uterinos em mais 
de 50% dos casos, EXCETO: 
a) Sangramento anormal; 
b) Diarreias frequentes; 
c) Dor pélvica; 
d) Aumento de volume abdominal. 
 

29. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 
Qual é a doença que domina mundialmente a indicação 
de transplante hepático adulto? 
a) Hepatite B; 
b) Doença de Wilson; 
c) Alcoolismo; 
d) Hepatite C. 
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30. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 
Paciente etilista com história de vômitos com sangue em 
grande quantidade, associada à ingestão de bebida 
alcoólica. A EDA revelou falhas de enchimento de 
estruturas tortuosas, com distorção de pregueado mucoso 
de esôfago e sinais de sangramento recente. O 
diagnóstico para o caso é: 
a) Síndrome de Mallory-Weis; 
b) Acalasia; 
c) Varizes de esôfago; 
d) Úlcera esofágica. 

 
31. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 

Sobre a colecistite, pode-se afirmar: 
a) O tratamento inicial é o mesmo do da pancreatite (HV, 

analgesia, dieta zero, antibioticoterapia parenteral); 
b) O tratamento definitivo nunca é cirúrgico; 
c) O paciente típico é homem de meia idade, 

sabidamente portador de cálculos biliares; 
d) O sinal de Murphy ocorre em menos de 5% dos 

pacientes. 
 

32. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
No quadro de infecção puerperal podemos arrolar como 
principal fator predisponente: 
a) Bolsa rota; 
b) Cesareana; 
c) Anemia; 
d) Múltiplos toques durante trabalho de parto. 
 

33. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  
No acompanhamento pré-natal, a altura uterinas das 3 
últimas consultas mantém-se a mesma. O US obstétrico 
revela feto com circunferência abdominal inferior àquela 
esperada para a idade gestacional. Qual a hipótese 
diagnóstica? 
a) Anomalia congênita; 
b) Infecção congênita; 
c) Restrição de crescimento intrauterino; 
d) Isoimunização Rh. 
 

34. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  
O agente microbiano mais comum causador de mastite 
puerperal é: 
a) Estreptococos; 
b) Estafilococos; 
c) Proteus; 
d) Escherichia coli. 
 

35. (Fundelta)  (Valor da questão 2,0)  
O dado utilizado como denominador para o cálculo da 
taxa de mortalidade infantil é o de: 
a) População de menores de 1 ano; 
b) População de menores de 28 dias; 
c) Nascidos vivos; 
d) Partos. 

 

36. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
Em se tratando de saúde do trabalhador cabe ao 
empregado: 
a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre 

segurança e medicina do trabalho; 
b) Usar o EPI fornecido pelo empregador; 
c) Submeter-se aos exames médicos previstos nas 

Normas Regulamentadoras; 
d) Todas as alternativas anteriores. 

 
37. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

O financiamento do  Sistema Único de Saúde ( SUS)  é 
uma responsabilidade comum dos seguintes setores: 
a) Da iniciativa privada, da União e dos Estados; 
b) Da iniciativa privada, dos Municípios, da União e dos 

Estados; 
c) Dos Municípios, da União, dos Estados e do Distrito 

Federal; 
d) Apenas dos Estados e da União. 

 
38. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

É considerado um princípio doutrinário do SUS: 
a) Resolutividade; 
b) Equidade; 
c) Descentralização; 
d) Regionalização. 

 
39. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

A direção estadual do SUS compete: 
a) Promover a descentralização  para os Municípios dos 

serviços e ações de saúde; 
b) Formar consórcios administrativos intermunicipais; 
c) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros; 
d) Elaborar normas para regular as relações entre o SUS 

e os serviços privados. 
 
40. (Fundelta) (Valor da questão 2,0) 

No nível municipal , o SUS poderá organizar -se em : 
a) Comissões; 
b) Conselhos; 
c) Distritos; 
d) Unidades. 
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