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PROVA DE PORTUGUÊS NÍVEL SUPERIOR 

 
Considere o texto abaixo:1 
 
1.“O ser humano evoluiu, tornou se bípede, mas continuou caminhando.  
2. E passou a usar a caminhada para outros fins que não o de chegar a um  
3. lugar específico: o de buscar determinada coisa. Praticar exercícios  
4. físicos é algo relativamente recente, mesmo porque, no passado, o  
5. sedentarismo era a exceção antes que a regra; caçadores, agricultores,  
6. trabalhadores em geral jamais pensariam nisso.” 
 
QUESTÃO 01 
Analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
A) No primeiro período, as vírgulas foram utilizadas para separar um pleonasmo. 
B) No segundo período, os dois pontos foram utilizados para caracterizar  
textualmente o discurso do interlocutor. 
C) Em “caçadores, agricultores, trabalhadores em geral jamais pensariam nisso.”, as 
vírgulas foram utilizadas para separar termos coordenados. 
D) Em “Praticar exercícios físicos é algo relativamente recente, mesmo porque, no 
passado, o sedentarismo era a exceção antes que a regra;” as vírgulas foram empregadas 
para separar orações adjetivas restritivas. 
 
QUESTÃO 02 
Assinale a alternativa cuja sentença esteja de acordo com as regras de ortografia e 
acentuação: 
 
A) Órgãos da prefeitura contrataram profissionais expertos para resolverem os 
problemas da cidade. 
B) A noite, com as ruas iluminadas por esplendidas fogueiras de São João, as pessoas 
dançavam na rua. 
C) Devido às opiniões divergentes na Câmara de Vereadores, a prefeitura desistiu de 
elevar o IPTU. 
D) As discussões sobre o reflorestamento influenciaram na votação favorável ao projeto 
do governo. 
 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa correta de acordo com as regras gramaticais canônicas. 
 
A) O que sua empresa tem para mim oferecer hoje? 
B) Meu professor de violão mora à Rua Ari Barroso. 
C) Esse caso é análogo daquele do último julgamento. 
D) O carioca Vinícius de Moraes radicou-se na Bahia. 
 
QUESTÃO 04 
 
Complete a frase: Não encontrei a revista ___ você se referiu, razão ___ não a comprei 

                                                 
1 Fonte: http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/a_arte_de_caminhar.html. acesso  
em 11 de março de 2011. 
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A) a que, por que. 
B) à que, porquê. 
C) à que, por quê 
D) a que, porque. 
 
QUESTÃO 05 
Reflita sobre o uso da crase no trecho seguinte: 
“O relatório atribui o alto número de fatalidades às políticas de transporte”. Há crase 
neste caso, pois: 
 
A) “às” indica a junção da preposição “as” com o pronome “a”. 
B) “às” indica a junção do artigo “as” com a preposição “a”. 
C) “às” indica a junção do pronome “as” com o artigo “a”. 
D) “às” indica a junção do artigo “as” com o pronome “a”. 
 
QUESTÃO 06 
Em “...colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água potável de qualidade.”, a 
expressão destacada é  
 
A) adjunto adverbial. 
B) complemento nominal. 
C) adjunto adnominal. 
D) objeto indireto. 
 
QUESTÃO 07 
Em “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard...”, 
NÃO ocorre o acento indicativo de crase porque a expressão universidades americanas 
 
A) está precedida por palavras que estão no masculino plural. 
B) não está precedida de artigo feminino e encontra-se no plural. 
C) foi empregada no plural e encontra-se precedida de artigo. 
D) indica lugar e, como tal, não é precedida de artigo feminino. 
 
QUESTÃO 08 
Indique a alternativa correta 
 
a) Preferia brincar do que trabalhar 
b) Preferia brincar à trabalhar. 
c) Preferia brincar a trabalhar. 
d) Preferia mais brincar que trabalhar. 
 
QUESTÃO 09 
Indique a palavra correta que completa a seguinte frase: “ Eis o secretário ___ eficiência 
e honradez eu lhe falei. 
 
a) cujo. 
b) De cuja. 
c) Cujo a. 
d) De cujos a 
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QUESTÃO 10 
Complete a frase: “ Posso informar ___ senhores ___ ninguém, na reunião, ousou aludir 
____ tão delicado assunto. 
 
(A) aos, de que, o. 
(B) aos, de que, ao. 
(C) os, que, à. 
(D) os, de que, a 
 

PROVA CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MÉDICOS PSF 
 
QUESTÃO 11 
Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa correta: 
 
a) A Estratégia Saúde da Família (ESF) deve ser implementada focalmente, ou seja, em 
regiões periféricas. 
b) O núcleo central da ESF deve ser o médico, por intermédio da Medicina de Família e 
Comunidade. 
c) O agente comunitário tem papel decisivo na área administrativa interna da unidade de 
saúde da ESF. 
d) A ESF utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade que devem 
resolver os problemas de saúde de maior freqüência e relevância em seu território. 
 
 
QUESTÃO 12 
Analise abaixo as responsabilidades e atribuições da equipe do Programa de Saúde da 
Família (PSF): 
 
I. Conhecer as famílias pelas quais são responsáveis e identificar os problemas de saúde 
mais comuns a que estão expostos. 
II. Executar os procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica, nos 
diversos ciclos da vida. 
III. Garantir a continuidade do tratamento, pela adequada referência do caso. 
IV. Prestar assistência integral visando promover a saúde por meio da educação 
sanitária. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I, II, III 
b) II, III, IV 
c) I, II, III, IV 
d) I, III, IV  
 
 
QUESTÃO 13 
Em relação à dengue, é correto afirmar que 
 
a) Pela história natural da doença, geralmente as formas graves aparecem após aumento 
importante da temperatura. 
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b) Aciclovir reduz, comprovadamente, a probabilidade de evolução para forma grave da 
doença. 
c) O tratamento clínico geralmente consiste em medidas sintomáticas 
d) Ao viajar para uma área endêmica, recomenda-se a aplicação de vacina. 
 
 
QUESTÃO 14 
Mulher de 50 anos, com sobrepeso (IMC 27 kg/m2), hipertensa controlada com 
medicações e com antecedentes de diabetes gestacional, procura atendimento médico 
para investigação laboratorial periódica a fim de avaliar sua regulação glicêmica. Foi 
solicitada glicemia de jejum, que resultou 114mg/dL. O próximo passo seria: 
 
a) Teste oral de tolerância à glicose (TTG-75g). 
b) Investigar Diabetes mellitus em 3 a 7 anos, dependendo do grau de suspeita clínica. 
c) Iniciar metformina. 
d) Orientar retorno, se apresentar poliúria e polidipsia. 
 
 
QUESTÃO 15 
Mulher de 49 anos, obesa, apresenta quadro de emagrecimento rápido e inexplicado, 
polaciúria e polidipsia. Solicitados os seguintes exames: glicemia: 350; creatinina: 2,5; e 
EAS que revelou 4+ de glicose, 4+ proteínas, 4+ hemoglobina, 80 leucócitos p/c e 
cetonúria. No que se refere ao tratamento farmacológico do Diabetes mellitus tipo 2, é 
recomendado: 
 
a) Tratar imediatamente com metformina. 
b) Tratamento imediato com sulfonilureia. 
c) Tratamento imediato com insulina, sem necessidade de passar pela etapa inicial com 
metformina. 
d) Iniciar imediatamente metformina e sulfonilureia. 
 
 
QUESTÃO 16 
Para pacientes hipertensos em estágio 2 (pressão arterial sistólica ≥ 160mmHg e pressão 
arterial diastólica ≥ 100mmHg), pode-se considerar o uso de associações de fármacos 
anti-hipertensivos como terapia inicial. Ao usar diurético tiazídico associado a 
betabloqueador, os riscos mais importantes são: 
 
a) Hipercalemia e hiperuricemia 
b) Hipocalemia e broncoespasmo 
c) Hipocalemia e tosse 
d) Hipercalemia e bradiarritmia 
 
 
QUESTÃO 17 
Dentre as opções abaixo a respeito da transmissão do vírus HIV é FALSO afirmar que: 
a) A transmissão se faz por contato sexual (homossexual ou heterossexual) desde que 

haja contato das mucosas com secreções genitais contaminadas; 
b) O compartilhamento de agulhas e seringas por usuários de drogas é importante fator 

responsável pela transmissão do vírus HIV via sanguínea;  






 
 

Gerência de Recursos Humanos  
 

Praça Barão do Rio Branco, 12 – Pilar 

35.400-000 – Ouro Preto – Minas Gerais 

Telefone: (31) 3559-3231 – 3559-3235 (Fax) 
c) Fatores socioeconômicos são importantes para justificar maior vulnerabilidade dos 

segmentos de menor renda e escolaridade na infecção pelo vírus HIV; 
d) A transmissão vertical, da mãe infectada para seu filho é feita exclusivamente no 

momento do parto. 
 
QUESTÃO 18 

Em relação ao acompanhamento pré-natal de baixo risco, assinale a alternativa correta. 

a) O rastreamento da hepatite B deve ser realizado somente nas gestantes com maior 
risco para DST 

b) Para o rastreamento da sífilis, realiza-se o VDRL e o FTA-Abs. 
c) O exame comum de urina e a urocultura realizados na primeira consulta, seguidos 

de tratamento nos casos de cultura positiva, reduzem o risco de pielonefrite e parto 
prematuro. 

d) A solicitação da ultrassonografia obstétrica é fundamental, já que pode detectar 
malformações, definir com maior acurácia a idade gestacional e identificar gestação 
gemelar. 

 
 
QUESTÃO 19 
Relacione as doenças sexualmente transmissíveis da coluna a com a coluna b: 
 
Coluna A       Coluna B 
1- Gonorréia       (     ) Haemophilus ducreyi 
2- Cancro mole       (     ) Cancro duro 
3- Sífilis        (     ) Neisseria 
4- Herpes Genital      (     ) Aciclovir 
 
A ordem correta é: 
 
a) 1,4,2,3; 
b) 2,4,3,1; 
c) 2,3,1,4; 
d) 4,3,1,2. 
 
 
QUESTÃO 20 
A doença é muita antiga e se apresenta como endemia solidamente enraizada no Brasil. 
Há mais de vinte anos o número absoluto de casos da doença está em torno de 80.000 
casos novos a cada ano. Este fato determina uma queda da incidência às custas do 
aumento da população. A incidência atual está em torno de 43 casos por 100.000 
habitantes em 2006. Destes, pelo menos 5.000 pessoas morrem todos os anos pela 
doença. Atualmente a doença ataca principalmente o adulto masculino jovem e prefere 
as populações carentes que vivem em favelas, invasões ou áreas de habitação 
improvisada, além de indígenas, quilombolas e a população carcerária. Este relato 
retrata a realidade epidemiológica brasileira da: 
 
a) Esquistossomose; 
b) Tuberculose pulmonar; 
c) Doença de chagas; 
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d) AIDS. 

 







