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Cargo: Médico (20 horas) 
Cargo: Médico (40 horas) 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o extrato de texto abaixo e responda o que se pede. 

 
“No início do século XX, a afeição pelo campo era uma 
característica comum a muitos ingleses. Já no final do século XVIII, 
dera origem ao sentimento de saudade de casa tão característico 
dos viajantes ingleses no exterior, com William Beckford, no leito 
de seu quarto de hotel português, em 1787, “assediado a noite 
toda por idéias rurais da Inglaterra. ( ...)” 
 
01. “A afeição pelo campo” pode ser substituída pelo sinônimo, 
sem prejuízo de sentido, por:  
a) O amor pelo campo.  
b) A forma campal. 
c) A amizade pelo campo.  
d) A inclinação pelas coisas do campo.  
 
02. Observe:  
“Do século XVII ao XX circulou na Europa, com bastante 
intensidade, o mito de uma Arcádia campestre. Muitos escritores 
ingleses sustentaram também esse mito durante séculos; os textos 
desses autores ingleses são até hoje bastante populares.” 
 
A palavra “mito” pode ser substituída por:  
a) História.  
b) Mitologia.  
c) Cerimônia.  
d) Mentira. 
 
03. Heterônimos ou desconexos são substantivos que apresentam 
radicais diferentes para indicar o gênero. 
De posse da informação acima, faça a correlação da 1ª coluna 
com a 2 ª, e marque a alternativa correta: 
( I ) frei                                           (   ) freira 
( II ) frade                                       (   ) amazona 
( III ) cavaleiro                              (   ) sóror 
a) I - II – III. 
b) II - III – I.                               
c) I - III – II. 
d) III - II – I.  

 
04. Observe o plural das palavras a seguir, nas alternativas. 
Assinale a que contém os plurais corretos: paul, obus, tórax. 
a) pauis, obuses, tórax. 
b) puauis, obus, tóraxes. 
c) paules, obuses, tórax. 
b) paulis, obusis, tóraxes. 

 
05. Observe: 
I – O convite foi aceito. 
II – Ela tinha acendido o fogo. 
III – O fogo está aceso.  
Estão corretas as frases. 
a) I e II. 
b) I, II e III. 
c) II e III. 
d) I e III. 
 
06. O aumentativo sintético das palavras cão, copo e capa é, 
respectivamente: 
a) Cãozão, copaço, capão. 
b) Canzarrão, capaço, capeirão. 
c) Cãozaço, copázio, capona. 
d) Canzarrão, copázio, capeirão. 
 
07. Assinale a alternativa que apresenta erro de grafia: 
a) Capixaba, enxergar, majestade. 
b) Flexa, topázio, dossel. 
c) Granjear, chuchu, desumano. 
d) Gíria, através, primazia. 

 
 

08. O superlativo absoluto sintético de maléfico é: 
a) Muito maléfico. 
b) Malefíssimo. 
c) Maleficentíssimo. 
d) Malevolentíssimo. 
 
09. A concordância encontra-se correta em apenas uma das frases 
abaixo.  Assinale-a: 
a) Seguem anexas a autorização e o prontuário do paciente. 
b) Segue anexo a certidão de óbito. 
c) Segue anexa o prontuário e a certidão de óbito. 
d) Seguem anexos a autorização e o prontuário do paciente. 

 
10. Complete a frase abaixo com os verbos ver, haver e dever: 

“Quando ________ novamente, _________ lembrar o quanto 
___________. 

a) a ver, hei de, lhe devo. 
b) a vir, ei de, devo-lhe. 
c) a ver, ei de, devo-lhe. 
d) a vir, hei de, lhe devo. 

 
11. Assinale a alternativa cujo substantivo admite três formas, 
quando escrito no plural. 
a) cristão. 
b) escrivão. 
c) ancião. 
d) pavão. 

 
12. Identifique os elementos mórficos destacados nos vocábulos 
caju, castelos e sentimos: 
a) Radical, desinência de gênero, vogal temática. 
b) Radical, desinência de número, vogal temática. 
c) Prefixo, radical, desinência de pessoa. 
d) Tema, desinência de gênero, desinência de pessoa. 

 
13. O processo de formação da palavra burocracia é: 
a) Composição. 
b) Justaposição. 
c) Aglutinação. 
d) Hibridismo. 

 
14. As palavras compostas abaixo estão corretamente grafadas 
em apenas uma das alternativas.  Assinale-a: 
a) Infraestrutura, contrarregra, pan-americano. 
b) Superomem, subsecretário, pré-carnavalesco. 
c) Além-túmulo, co-ordenar, pós-escrito. 
d) Semimorto, ultravioleta, semirreta. 

 
15. A única alternativa cuja série tem todas as palavras 
corretamente acentuadas é: 
a) contém, ardúo, cônjuge. 
b) plêiade, errôneo, exôdo. 
c) úteis, fórceps, âmbar. 
d) jóquei, terráqueo, ímas. 
 
16. Identifique a alternativa correta quanto a Oração Coordenada 
Sindética Conclusiva: 
a) Havia muito serviço, entretanto ninguém trabalhava. 
b) “Em aviação, tudo precisa ser bem feito ou custará preço muito 

caro.” (Renato Inácio da Silva). 
c) Pedro é homem são; portanto deve trabalhar. 
d) Nenhumas das alternativas estão corretas. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Desde o início do processo de implantação do SUS, foram 
publicadas três Normas Operacionais Básicas que são: 
a) (NOB/SUS 01/90, NOB/SUS 01/92 e NOB/SUS 01/94). 
b) (NOB/SUS 01/93, NOB/SUS 01/96 e NOB/SUS 01/99). 
c) (NOB/SUS 01/91, NOB/SUS 01/93 e NOB/SUS 01/96). 
d) (NOB/SUS 01/92, NOB/SUS 01/95 e NOB/SUS 01/96). 
 
18. CONASEMS significa: 
a) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
b) Conselho Nacional de Secretários Municipais. 
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c) Conselho Nacional de Secretarias de Melhoramento de Saúde. 
d) Conselho Nacional de Setores de Melhoramento de Saúde. 
 
19. Até 1997 não havia subdivisão dos recursos transferidos para 
Estados e municípios o que passou a ocorrer a partir de março de 
1998 com a edição da portaria GM/MS n°: 
a) 2.200. 
b) 2.121. 
c) 2.234. 
d) 2.456. 
 
20. A partir do ano __________ o Ministério da Saúde, por meio da 
Fundação Nacional de Saúde, começou a implementar o processo 
de descentralização da área de ECD. 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima? 
a) 1998. 
b) 1999. 
c) 2000. 
d) 2001. 
 
21. A Constituição Federal de 1988 redefine o conceito de saúde, 
incorporando novas dimensões. Para se ter saúde é preciso ter 
acesso a um conjunto de fatores, como alimentação, moradia, 
emprego, lazer, educação, etc. Em seu artigo _______cita que “a 
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao 24 as origens e o processo de 
implantação do sus acesso universal igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Com este 
artigo fica definida a universalidade da cobertura do Sistema Único 
de Saúde. 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima? 
a) 194°. 
b) 195°. 
c) 196°. 
d) 197°. 
 
22. Conforme a Constituição Federal de 1988 as ações e serviços 
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada, e constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes: 
I- Descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo. 
II- Atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
III- Participação da comunidade. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) I, II e III. 
 
23. A Lei 8.080/90 trata, exceto: 
a) Da organização, da direção e da gestão do SUS. 
b) Das competências e atribuições das duas esferas de governo. 
c) Do funcionamento e da participação complementar dos serviços 

privados de assistência à saúde. 
d) Da política de recursos humanos. 
 
24. Consideram como “municipalizados” dentro do SUS, os 
municípios que atendam os requisitos básicos: 
I- Criação dos Conselhos Municipais de Saúde. 
II- Criação do Fundo Municipal de Saúde. 
III- Plano Municipal de Saúde aprovado pelos respectivos 
Conselhos. 
IV- Programação e Orçamentação da Saúde (PROS) como 
detalhamento do Plano de Saúde. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) Todas as afirmativas. 
 
 
 

25. Os principais pontos da Norma Operacional Básica são, 
exceto: 
a) Cria transferência regular e automática (fundo a fundo) do teto 

global da assistência para estados em gestão semiplena. 
b) Habilita municípios como gestores. 
c) Define o papel dos Estados de forma frágil, mas esses, ainda 

assim, passam a assumir o papel de gestor do sistema 
estadual de saúde; 

d) São constituídas as Comissões Intergestores Bipartite (de 
âmbito estadual) e Tripartite (nacional) como importantes 
espaços de negociação, pactuação, articulação, integração 
entre gestores. 

 
26. Pode-se identificar “quatro grandes grupos de funções (macro-
funções) gestoras na saúde:  
a) Formulação de políticas/planejamento. 
b) Financiamento. 
c) Coordenação, regulação, controle e avaliação (do sistema/ 

redes e dos prestadores públicos ou privados). 
d) Prestação indireta de serviços de saúde” (id, ibid). 
 
27. São definidas como atribuições comuns da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios, em seu âmbito 
administrativo: 
I- Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e 
de fiscalização das ações e serviços de saúde. 
II- Administração dos recursos orçamentários e financeiros 
destinados, em cada ano à saúde. 
III- Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da 
população e das condições ambientais. 
IV- Organização e coordenação do sistema de informação em 
saúde. 
V- Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões 
de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a 
assistência à saúde. 
Está correto o que se afima em: 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas II, III e IV. 
c) Apenas III, IV e V. 
d) Todas as afirmativas. 
 
28. À direção nacional do Sistema Único de Saúde compete: 
I- Estabelecer normas e executar a Vigilância Sanitária de portos, 
aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
II- Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da 
qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de 
consumo e uso humano. 
III- Promover articulação com os órgãos educacionais e de 
fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades 
representativas de formação de recursos humanos na área de 
saúde. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) I, II e III. 
 
29. O CONASS é composto por: 
I- Assembleia Geral, órgão máximo da entidade com poderes 
deliberativos e normativos e do qual fazem parte todos os seus 
membros efetivos. 
II- Diretoria, composta por cinco Secretários (um Presidente e 
quatro Vice-presidentes), sendo um de cada região do País. 
III- Comissão Fiscal, órgão de assessoramento técnico da 
entidade e responsável pela implementação das deliberações da 
Diretoria e da Assembleia. 
IV-Secretaria Executiva, constituída de três Secretários como 
membros titulares e mais três como suplentes. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) I, II, III e IV. 
 






3 

 

30. O SIOPS foi estruturado com a finalidade de atender aos 
seguintes objetivos, exceto: 
a) Dar visibilidade aos gastos públicos com saúde, para a 

sociedade civil. 
b) Constituir uma fonte de informações de fácil acesso de forma a 

facilitar a realização de estudos e pesquisas que possam 
subsidiar o desenho de políticas públicas e programas na área 
da saúde. 

c) Oferecer informações para o aumento e a eficácia das ações e 
serviços públicos de saúde. 

d) Servir como instrumento de verificação do cumprimento da 
Constituição Federal, no que se refere ao disposto na Emenda 
Constitucional no 21. 

 
31. O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza é responsável 
por _____ do total de recursos do Ministério da Saúde. Esse 
Fundo foi criado pelo artigo 79 do ADCT, em decorrência da 
Emenda Constitucional no 31, de 14 de dezembro de 2000, e 
regulamentado pela Lei Complementar no 111, de 6 de julho de 
2001, para vigorar até o ano de 2020. 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima? 
a) 4,4% 
b) 3,4% 
c) 5,4% 
d) 6,4% 
 
32. É uma doença de notificação compulsória, também chamada 
de Mal de Adolf Weil ou, na sua forma mais grave, Síndrome de 
Weil. É uma doença bacteriana que afeta seres humanos e 
animais e que pode ser fatal. Foi classificada em 1907, graças a 
um exame post mortem realizado com uma amostra de rim 
infectado - mas vale lembrar que a doença já havia sido 
identificada em 1886, pelo patologista alemão Adolf Weil. 
Estamos falando de: 
a) Cólera. 
b) Leptospirose. 
c) Denge. 
d) Difteria. 
 
33. Considerada doença de notificação compulsória, doença 
infecciosa aguda, transmissível, de distribuição universal. 
Compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e 
brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. Ocorre 
sob as formas endêmica e epidêmica. Em lactentes, pode resultar 
em número elevado de complicações e até em morte. 
Estamos falando de: 
a) Malária. 
b) Peste. 
c) Coqueluche. 
d) Poliomelite. 
 
34. Considerada doença de notificação compulsória, causada pelo 
togavírus e transmitida por via respiratória. Seus principais 
sintomas são muito parecidos com outras doenças virais comuns 
na infância, como sarampo e caxumba (papeira), geralmente 
envolvendo febre, manchas avermelhadas pelo corpo, dor nos 
olhos, dor pelo corpo, dificuldade ao engolir, nariz entupido e 
inchamento dos pés. Geralmente cura-se sozinha, mesmo sem 
tratamento, mas, em infeções de mulheres grávidas, o embrião 
pode sofrer malformações. Mesmo que não apresente sintomas 
percetíveis, o doente  pode contaminar as pessoas com quem 
convive, e em todos os casos é extremamente desagradável. 
Estamos falando de: 
a) Rubéola. 
b) Febre amarela. 
c) Esquistossomose. 
d) Hantavirose. 
 
35. Considerada doença de notificação compulsória, também 
chamada de febre do carrapato é uma doença febril aguda, de 
gravidade variável, causada pela bactéria Rickettsia rickettsii e 
transmitida pela picada do carrapato da espécie Amblyomma 
cajennense. 
a) Febre tifóide. 
b) Febre maculosa. 
 

c) Febre Nilo Ocidental. 
d) Febre amarela. 
 
36. Considerada doença de notificação compulsória, é uma doença 
muscular hereditária, latente, potencialmente grave, de herança 
autossômica dominante, caracterizada por resposta 
hipermetabólica após exposição a anestésico inalatório, tais como, 
halotano, enflurano, isoflurano, ou exposição a um determinado 
relaxante muscular de nome succinilcolina. 
Estamos falando de: 
a) Coqueluche. 
b) Cólera. 
c) Hipertermia maligna. 
d) Influenza humana. 
 
37. De acordo com o código de ética- sobre Relações entre 
médicos é vedado ao médico de acordo com o artigo 80: 
a) Deixar de fornecer a outro médico informações sobre o quadro 

clínico do paciente, desde que autorizado por este ou seu 
responsável legal. 

b) Acobertar erro ou conduta antiética de médico. 
c) Praticar concorrência desleal com outro médico. 
d) Posicionar-se contrariamente a movimentos legítimos da 

categoria médica, com a finalidade de obter vantagens. 
 
38. No código de ética no que diz respeito a remuneração, é 
vedado ao médico de acordo com o artigo 91: 
a) Deixar de ajustar previamente com o paciente o custo provável 

dos procedimentos propostos, quando solicitado. 
b) Firmar qualquer contrato de assistência médica que subordine 

os honorários ao resultado do tratamento ou à cura do 
paciente. 

c) Remunerar ou receber comissão ou vantagens por paciente 
encaminhado ou recebido, ou por serviços não efetivamente 
prestados. 

d) Explorar o trabalho médico como proprietário, sócio ou dirigente 
de empresas ou instituições prestadoras de serviços médicos, 
bem como auferir lucro sobre o trabalho de outro médico, 
isoladamente ou em equipe. 

 
39. No código de ética no que diz respeito ao segredo médico é 
vedado de acordo com o artigo 107: 
a) Deixar de orientar seus auxiliares e de zelar para que respeitem 

o segredo profissional a que estão obrigados por lei. 
b) Prestar a empresas seguradoras qualquer informação sobre as 

circunstâncias da morte de paciente seu, além daquelas 
contidas no próprio atestado de óbito, salvo por expressa 
autorização do responsável legal ou sucessor. 

c) Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame 
médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes 
de empresas ou instituições, salvo se o silêncio puser em risco 
a saúde dos empregados ou da comunidade. 

d) Facilitar manuseio e conhecimento dos prontuários, papeletas e 
demais folhas de observações médicas sujeitas ao segredo 
profissional, por pessoas não obrigadas ao mesmo 
compromisso. 

 
40. De acordo com o Código de Processo Ético-Profissional no que 
diz respeito a nulidade o artigo 45 diz: 
a) Não será declarada nulidade de ato processual que não houver 

influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da 
causa. 

b) Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado 
causa para a qual tenham concorrido ou referente à 
formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. 

c) Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar 
prejuízo para as partes. 

d) A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade 
em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 







