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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE 

     CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2012 

MÉDICO - PSF 

NOME DO CANDIDATO: _____________________________________________________________________________ 
 

RG:____________________________                       ÓRGÃO EXPEDIDOR:_____________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO 
ASSINATURA:_________________________________________________________       

 

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 
 

1. Este caderno está contendo 60 (sessenta) questões 

de múltipla escolha, numeradas de 01 a 60. 

2. Cada uma das questões apresenta um enunciado 

seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 

uma é a correta. Assinale-a. 

3. Examine se a prova está completa, com a sequência 

numérica das questões, se há falhas ou imperfeições 

gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação 

deverá ser feita durante os 20 minutos iniciais. Após 

esse tempo, qualquer reclamação será 

desconsiderada. 

4. Depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início 

da prova, será distribuído o Cartão-Resposta, o qual 

será o único documento válido para a correção da 

prova. Ao recebê-lo, verifique se o seu nome e 

número de inscrição estão corretos. Reclame 

imediatamente se houver discrepância. 

5. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, 

rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura e 

inscrição, nada deve ser escrito ou registrado fora dos 

locais destinados às respostas. Tenha muita atenção 

ao marcar seu cartão-resposta, pois não haverá 

substituição por erro do candidato. Marque sua 

resposta pintando completamente o espaço 

correspondente à alternativa de sua opção. 

 

Ex.: A  B  C  D  E 

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em 

que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação 

a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão 

computadas questões não assinaladas. 

7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o 

empréstimo de material de qualquer natureza entre os 

candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e o 

desrespeito às autoridades encarregadas dos 

trabalhos são faltas que implicarão na 

desclassificação do candidato(a). 

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos 

implicará na eliminação de ambos do certame. 

9. Não será permitido ao candidato, durante a realização 

das provas, portar: armas; aparelhos eletrônicos de 

qualquer natureza; bolsas; livros; jornais ou impressos 

em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas 

etc. 

10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer 

outro meio de comunicação. O candidato que for 

flagrado portando aparelho celular, durante o período 

de realização da prova, ou, ainda, aquele candidato 

cujo aparelho celular tocar será sumariamente 

eliminado do certame. 

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 

para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais 

pergunte em voz alta. 

12. O Candidato que permanecer na sala de provas, por 

mais de 3h45min, poderá levar consigo a cópia do 

gabarito, em formulário específico, fornecido pela 

ORGANIZADORA. 

13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal 

de sala juntamente com o Cartão-Resposta 

(devidamente assinado) e para os candidatos que 

farão Prova Discursiva/Produção Textual a Prova 

Discursiva/Produção Textual. Não esqueça, 

também, de assinar a folha de frequência. 

14. Esta prova terá duração de 4 horas, com início às 08h 

e término às 12h. Entretanto, o candidato só poderá 

ausentar-se da sala, depois de decorridas duas horas 

do início da prova. 

15. Para os candidatos que farão Prova 

Discursiva/Produção Textual, na última folha do 

caderno de questões, há a folha de rascunho para 

redação que poderá ser usado para a produção de 

seu texto. Quando concluí-la, passe para a folha 

definitiva. Nesta folha, não escreva nada além de seu 

número de inscrição – no campo próprio – e sua 

produção, pois qualquer registro, como oração, 

nomes, nome do candidato etc., anula a redação. 

a) A folha de texto definitivo será o único documento 

válido para avaliação da Prova Discursiva/Produção 

Textual. A folha para rascunho no caderno de provas 

é de preenchimento facultativo e não valerá para tal 

finalidade. 

b) A folha de texto definitivo não será substituída por 

erro de preenchimento do candidato. 

16. A divulgação do gabarito preliminar será em 48 

(quarenta e oito) horas, a partir da aplicação das 

provas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
LEIA O TEXO 1 E RESPONDA AS QUESTÕES 

DE 1 A 3. 
 

TEXTO 1 
 

O meu nome é Severino,        
não tenho outro de pia. 
Como há muitos Severinos, 
que é santo de romaria, 
deram então de me chamar 
Severino de Maria; 
Como há muitos Severinos 
com mães chamadas Maria, 
fiquei sendo o da Maria 
do finado Zacarias, 
mas isso ainda diz pouco: 
há muitos na freguesia, 
por causa de um coronel 
que se chamou Zacarias 
e que foi o mais antigo 
senhor desta sesmaria. 
Como então dizer quem fala 
ora a Vossas Senhorias? 

 

(Melo Neto, J.C. obra completa – fragmento). 

 

1. A palavra que resume o objetivo geral do texto 

é: 

a) Família. 

b) Identificação. 

c) Descrição. 

d) Sobrevivência. 

e) Mudança. 
 

2. De acordo com o texto, marque a opção 

INCORRETA: 

a) O coronel Zacarias teve filhos com muitas 

mulheres. 

b) Severino é nome de santo. 

c) Há muitas mulheres chamadas Maria. 

d) O pai de Severino já morreu. 

e) Quanto mais Severino se define, mais se 

individualiza. 
 

3. No verso “mas isso ainda diz pouco”, o 

conectivo, mas, pode ser substituído, sem 

alteração de sentido, por: 

a) Embora. 

b) Porque. 

c) Contudo. 

d) Conforme. 

e) Para que. 
 

LEIA O TEXTO 2 E RESPONDA AS QUESTÕES 

DE 4 A 6. 
 

TEXTO 2 
 

Neologismo 
 

Beijo pouco, falo menos ainda. 
Mas invento palavras 
Que traduzem a ternura mais funda 
E mais cotidiana. 
Inventei, por exemplo, o verbo teadorar. 

Intransitivo: 
Teadoro, Teodora. 

Manuel Bandeira – Antologia poética 

4. Quantas formas verbais há no texto? 

a) Sete. 

b) Seis. 

c) Oito. 

d) Nove. 

e) Cinco. 
 

5. Assinale a opção que analisa CORRETAMENTE 

a classe gramatical da palavra que, no terceiro 

verso: 

a) É uma conjunção integrante. 

b) É um pronome oblíquo. 

c) É uma conjunção aditiva. 

d) É um pronome relativo. 

e) É um pronome demonstrativo. 
 

6. O poeta inventou o verbo “teadorar – 

intransitivo”. Marque a opção em que todos os 

verbos têm a mesma regência do verbo criado 

pelo autor: 

a) Abandonar, responder e chegar. 

b) Morar, chegar e comparecer. 

c) Pisar, obedecer e ir. 

d) Acreditar, morar e chegar. 

e) Vender, chorar e viver. 
 

TEXTO 3 

Dirigir um carro é o sonho de todo adolescente. Na 

opinião de psicólogos e especialistas de trânsito, no 

entanto, os jovens entre 15 e 17 anos ainda não estão 

preparados para pegar no volante. 
 

7. Ao ler o fragmento acima, pode-se inferir que: 

a) Todo adolescente pode dirigir um carro. 

b) Aos 16 anos, os jovens estão preparados para 

dirigir. 

c) Só após os 17 anos, os jovens estariam preparados 

para dirigir. 

d) Para pegar no volante é preciso ter, no mínimo, 17 

anos. 

e) Os psicólogos impedem os adolescentes de 

dirigirem. 
 

TEXTO 4 
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8. Sobre o texto 4 é CORRETO afirmar que: 

a) Há uma crítica às leis brasileiras. 

b) As leis brasileiras são mais rígidas que as de outros 

países. 

c) No Brasil não há leis. 

d) Todos os criminosos são punidos no Brasil. 

e) Há uma crítica ao sistema carcerário brasileiro. 
 

9. Analise as frases a seguir e marque a opção que 

as preenche CORRETAMENTE e 

RESPECTIVAMENTE. 

I. Aproveitou a _____________ para expandir as 

atividades comerciais. 

II. As medidas econômicas não ____________ efeito. 

III. É possível que lhe ____________ os direitos 

políticos. 

IV. Continua ______________  o perigo de falência. 

 

a) conjectura – surtiram – cacem – iminente. 

b) conjuntura – sortiram – cassem – eminente. 

c) conjuntura – surtiram – cassem – iminente. 

d) conjectura – sortiram – cacem – iminente. 

e) conjuntura – surtiram - cassem – eminente. 
 

10. Marque a opção que contém a maneira  

CORRETA, considerando o uso da vírgula: 

a) José naquela época, operava com os seguintes 

bancos: Itaú, Bradesco e Banespa. 

b) O homem isolado e livre, é uma ficção. 

c) Caro amigo, não se esqueça de rever, com cuidado 

os textos redigidos há pouco. 

d) O programa deverá incluir no futuro terminais e 

micro. 

e) O orçamento, o ajuste fiscal, a arrecadação foram, 

na reunião de hoje, discutidos pelos técnicos. 
 

11. Analise a correspondência entre o adjetivo e a 

locução adjetiva:  

I. Austral – do sul. 

II. Fluvial – de chuva 

III. Pluvial – de rio. 

IV. Plúmbeo – chumbo. 

V. Sideral – de astro. 
 

Marque a opção que apresenta a(s) 

correspondência(S) CORRETA(S): 

 

a) II - III. 

b) I – II – III – IV - V. 

c) II – III - V. 

d) V. 

e) I – III. 
 

12. Leia as frases abaixo e indique em que opção a 

forma passiva apresentada em 1 conserva as 

mesmas relações de sentido da forma ativa 

apresentada em 2: 

a) 1- O funcionário suspeito de corrupção pretende ser 

demitido pelo chefe. 

2- O chefe pretende demitir o funcionário suspeito 

de corrupção. 

b) 1- O funcionário suspeito de corrupção custou a ser 

demitido pelo chefe. 

2- O chefe custou a demitir o funcionário suspeito 

de corrupção. 
 

c) 1 - O funcionário suspeito de corrupção quer ser 

demitido pelo chefe. 

2  - O chefe quer demitir o funcionário suspeito de 

corrupção. 
 

d) 1- O funcionário suspeito de corrupção tentou ser 

demitido pelo chefe. 

2 – O chefe tentou demitir o funcionário suspeito de 

corrupção. 
 

e) 1 – O funcionário suspeito de corrupção gostaria de 

ser demitido pelo chefe. 

2 – O chefe gostaria de demitir o funcionário 

suspeito de corrupção. 
 

13. Leia as manchetes escritas por dois jornais 

(Jornal A e Jornal B) após um jogo entre 

Corinthians e Flamengo: 
 

JORNAL A 
 

“Corinthians derrota Flamengo no Maracanã”. 
 

JORNAL B 
 

“Flamengo é derrotado pelo Corinthians no 

Maracanã”. 
 

 

Sobre a leitura das duas manchetes pode-se 

inferir que: 

a) O jornal B deu mais destaque ao Corinthians, já o A 

deu mais destaque ao Flamengo. 

b) No jornal A, a frase está na voz passiva enquanto 

no B a frase está na voz ativa. 

c) Considerando apenas a informação veiculada, as 

duas manchetes dão a mesma notícia. 

d) O jornal A circula, mais provavelmente, no Rio de 

Janeiro. 

e) O uso da voz ativa ou passiva não altera em nada 

as manchetes. 
 

TEXTO 5 

Certa ocasião, o Flamengo contratou um novo goleiro. 
Em sua primeira entrevista à imprensa, já como 
integrante do time, o jogador disse: 

       “Todo mundo sonha em vestir a camisa do Flamengo. 

Quem fala que não é mentira. E nada melhor do que 

colocar esse sonho em prática.” 
 

14. A frase destacada, quando expressa por meio 

da linguagem oral, apresenta mais clareza, pois 

o falante faz uso de pausas e da entonação. 

Para dar maior clareza à frase escrita, sem 

alterar o sentido pretendido pelo jogador, qual 

das alterações a seguir seria a mais 

conveniente? 

a) Eliminar o advérbio e acrescentar um ponto de 

interrogação no final da frase. 

b) Acrescentar uma vírgula depois de fala. 
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c) Acrescentar um ponto de interrogação no final da 

frase. 

d) Acrescentar uma barra (/) depois de fala e pôr 

aspas no advérbio. 

e) Acrescentar, em uma posição conveniente da frase, 

a forma verbal “sonha” e substituir o substantivo por 

um adjetivo derivado dele.  
 

 

15. O prefixo de IRREGULAR difere semanticamente 

do prefixo de: 

a) Intolerância. 

b) Anormalidade. 

c) Ilimitado. 

d) Desumano. 

e) Imigrante. 
 

 

16. Analise os dados a seguir: 

 

 Em um congresso de farmacêuticos estão 

presentes 1000 profissionais, entre homens e 

mulheres; 

 Destes, 30% fumam; 

 De todas as mulheres, 60% fumam; 

 De todos os homens, 20% também fumam. 
 

Qual é o número de mulheres que não fumam? 

a) 150. 

b) 100. 

c) 200 

d) 250. 

e) 300.  
 

 

17. A = (50%)², B = %100   e  C = 
%400

1 , pode-se 

afirmar que : 

a) A < B e A < C. 

b) A < B e A = C. 

c) A > B e A > C. 

d) A = 25, B = 0,1 e C = 1 / 4. 

e) A = 25, B = 1 e C = 25%. 
 

 

18. No município de Capistrano, o total de crianças 

com idade para frequentar o Ensino 

Fundamental (2º ao 9º ano) corresponde a 30% 

da população. Sabe-se que, 20% dessas 

crianças estão fora da escola e que 25% dos 

jovens dessa faixa etária, que estão 

matriculados em escolas de Ensino 

Fundamental, são atendidos pela rede privada 

de ensino. Qual é a porcentagem da população 

total dessa cidade que é atendida pela rede 

pública de Ensino Fundamental? 

a) 18%. 

b) 30%. 

c) 22,5%. 

d) 10%. 

e) 75%. 
 

19. Calcule os juros produzidos por R$ 80.000 ao 

fim de 300 dias sendo a taxa anual de 12%.  

Marque a opção CORRETA: 

a) 7.500. 

b) 6.000. 

c) 8.000. 

d) 6.200. 

e) 9.600. 
 

20. Um empréstimo de R$ 8.000, durante 3 meses, 

rende juros de R$ 1.200. Sabendo disso, qual é a 

taxa mensal do empréstimo? 

a) 6%. 

b) 4,5%. 

c) 5%. 

d) 7%. 

e) 8%. 
 

21. Se 8 homens, trabalhando 10 dias, durante 8 

horas diárias, fazem  2/5  de uma obra, quantos 

dias serão necessários para 10 homens, 

trabalhando 6 horas por dia, terminarem o resto 

da obra? 

a) 16. 

b) 12. 

c) 14. 

d) 13. 

e) 9. 
 

22. Analise os dados a seguir: 

 Foi realizada uma pesquisa com 200 professores 

universitários, destes: 

 40% são professores de Física; 

 45% são professores de Matemática; 

 5% são professores dos dois cursos. 

Dos professores entrevistados, é INCORRETO 

afirmar que: 

a) 60 professores ensinam apenas no curso de 

Matemática. 

b) 30 professores ensinam nos dois cursos. 

c) 60 professores não ensinam em nenhum dos dois 

cursos. 

d) 141 professores ensinam no curso de Matemática 

ou no curso de Física. 

e) 50 professores ensinam apenas no curso de Física. 
 

23. No ginásio municipal de Capistrano existem 9 

refletores localizados em pontos distintos da 

quadra. De quantas maneiras essa quadra pode 

ser iluminada? 

a) 562. 

b) 561. 

c) 513. 

d) 511. 

e) 512. 
 

24. Um capital, aplicado a juros simples, triplicará 

em 5 anos se a taxa anual for de: 

a) 30%. 
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b) 40%. 

c) 50%. 

d) 73%. 

e) 100%. 

 

25. Uma empresa multinacional tem 750 

funcionários, e para o almoço dos mesmos 

comprou marmitas individuais suficientes para 

25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500 

funcionários, a quantidade de marmitas 

adquiridas seria suficiente para quantos dias? 

a) 10. 

b) 15. 

c) 20. 

d) 25. 

e) 30. 
 

26. No quadro abaixo os números foram colocados 

nas células obedecendo a um determinado 

padrão: 

16 34 27 X 

13 19 28 42 

29 15 55 66 

 

Seguindo esse padrão, qual deve ser o número X? 

a) X > 100. 

b) 90 < X < 100. 

c) 80 < X < 90. 

d) 70 < X < 80. 

e) X < 70. 
 

27. Seis torneiras de mesma vazão enchem um 

tanque em quatro horas. Oito dessas torneiras 

enchem o mesmo tanque em quanto tempo? 

a) 2h 30 min. 

b) 2h 45 min. 

c) 3h. 

d) 3h 15 min. 

e) 3h 30 min. 
 

28. Calcular as dimensões de uma sala retangular, 

sabendo-se que a sua diferença é de 7 metros e 

que aumentando de 2 metros cada uma delas a 

área dobra de valor: 

a) 2m e 9 m. 

b) 5m e 12m. 

c) 3,5m e 10,5m. 

d) 3m e 10m. 

e) 5m e 10m. 

 

29. As notas de um candidato em suas provas de 

um concurso foram: 8,4; 9,1; 7,2; 6,8; 8,7 e 7,2. A 

nota média, a nota mediana e a nota modal 

desse aluno, são respectivamente: 

a) 7,9; 7,8; 7,2. 

b) 7,3; 7,8; 7,9. 

c) 7,8; 7,8; 7,9. 

d) 7,2; 7,8; 7,9. 

e) 7,8; 7,9; 7,2. 

 

30. Em um conjunto de 100 observações numéricas, 

podemos afirmar que: 

a) A média aritmética é maior que a mediana. 

b) A mediana é maior que a moda. 

c) 50% dos valores estão acima da média aritmética. 

d) 50% dos valores estão abaixo da mediana. 

e) 25% dos valores estão entre a moda e a mediana 
 

31. Quais índios habitavam as terras entre Maciço 

de Baturité e as margens do Rio Choró? 

a) Jenipapo e Kanynde. 

b) Jenipapo e Tupi. 

c) Tapera e Jenipapo. 

d) Guarani e Kanynde. 

e) Tapajós e Jenipapo. 

 

32. De acordo com o Censo de 2010 o número de 

habitantes de Capistrano é de 

aproximadamente: 

a) 10.067. 

b) 15.900. 

c) 15.980. 

d) 17.063. 

e) 18.065. 
 

33. Com relação aos pontos cardeais, os 

municípios vizinhos de Capistrano estão 

localizados: 

a) Ao Norte: Mulungu e Baturité - Ao Sul: Aratuba - A 

Leste: Itapiúna - A Oeste: Baturité. 

b) Ao Norte: Itapiúna - Ao Sul: Aratuba - A Leste: 

Baturité - A Oeste: Mulungu. 

c) Ao Norte: Mulungu e Baturité - Ao Sul: Itapiúna - A 

Leste: Baturité - A Oeste: Aratuba. 

d) Ao Norte: Mulungu - Ao Sul: Baturité - A Leste: 

Aratuba - A Oeste: Itapiúna. 

e) Ao Norte: Mulungu e Baturité - Ao Sul: Itapiúna - A 

Leste: Aratuba - A Oeste: Baturité. 
 

34. Os recém-eleitos presidentes da câmara dos 

Deputados e do Senado, ambos do PMDB que 

tiveram seus nomes associados a escândalos 

de corrupção são: 

a) Rose de Freitas e Pedro Taques. 

b) Pedro Taques e Henrique Eduardo Alves. 

c) Rose de Freitas e Renan Calheiros. 

d) Henrique Eduardo Alves e Renan Calheiros. 

e) Renan Calheiros e Jose Sarney 
 

35. "Como pai, lamento pelas vítimas de Santa 

Maria, e sinto a imensa dor dos seus pais. 

Como engenheiro, lamento pela, quase 

generalizada, falta de sistemas adequados de 

prevenção e segurança contra incêndio e pânico 

em locais de acesso público em todo o Brasil. 

É preciso utilizar a engenharia e a tecnologia 

para a segurança e melhor qualidade de vida 

para o cidadão. Grande parte das tragédias não 

ocorre por falha técnica, mas por falta da 
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técnica”. 

Além da locução vale a ação. A maior 

homenagem às vítimas dessa tragédia seria 

uma campanha nacional para inspeção e 

implantação dos sistemas contra incêndio e 

pânico. Paulo Cesar Bastos). 

(Revista Veja - Carta ao Leitor 13 de fevereiro de 2013) 
 

Analise as afirmativas a seguir, assinalando (V) 

para as VERDADEIRAS e (F) para as falsas. 

( ) Essa tragédia ocorreu no estado do Rio Grande do 

Sul. 

( ) O local da tragédia foi a Boate KISS. 

( ) Já ocorreram mais de duzentas mortes. 

( ) Somente a Força Nacional do SUS (FN-SUS)  

atuou no atendimento  as   vitimas  da tragédia   do 

(RS). 

 

Marque a opção que apresenta a sequeência 

CORRETA: 

 

a) V – F – V – F. 

b) F – F – V – V. 

c) V – V – F – F. 

d) V – V – V – F. 

e) V – V – V – V. 
 

36. ”Declaro renunciar ao ministério de Bispo de 

Roma, Sucessor de São Pedro, a mim 

concedido pelas mãos dos cardeais em 19 de 

abril de 2005, de modo que, a partir de 28 de 

fevereiro de 2013, às 20 horas, a sede de Roma, 

a sede de São Pedro, estará vaga e deverá ser 

convocado, a quem compete, o conclave para a 

eleição do novo Sumo Pontífice”. 

(Revista Veja de 20/02/2013, pg.76) 
 

Essas palavras foram proferidas por: 
 

a) Joseph Ratzinger. 

b) Karol Wojtyla. 

c) Albino Luciani. 

d) Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini. 

e) Angelo Giuseppe Roncalli 
 

37. No dia 11 de fevereiro, o papa Bento XVI, que 

tem 85 anos, anunciou que vai renunciar ao 

pontificado no dia 28 de fevereiro devido à idade 

avançada, por “não ter mais forças para exercer 

o cargo”. 

(Jornal Diário do Nordeste – 12/02/2013) 
 

Em relação a renúncia e ao processo de 

sucessão do Papa Bento XVI, marque a opção 

INCORRETA. 

a) O Papa Bento XVI anunciou sua renúncia em latim, 

a língua morta perpetuada em idioma oficial da 

Igreja Católica. 

b) Conclave (do latim cum clave, que significa com 

chave) é a reunião em clausura muito rigorosa dos 

cardeais para eleger o Papa. Os cardeais 

permanecem incomunicáveis com o exterior até 

haver um Papa escolhido. 

c) A renúncia de um papa está prevista no Código de 

Direito Canônico, artigo 332.2, no qual estabelece 

que, para ter validade, é preciso que seja de livre e 

espontânea vontade e não precisa ser aceita por 

ninguém. 

d) Na história da igreja católica já ocorreram renúncias 

de outros papas. O último pontífice a renunciar por 

vontade própria foi Celestino V, em 1294, após 

apenas cinco meses de pontificado. 

e) A notícia da renúncia do Papa não foi surpresa para 

os católicos que já esperavam esse acontecimento 

devido a problemas de saúde apresentados pelo 

Sumo Pontífice. 
 

38. No dia 15 de fevereiro do ano vigente, o maior 

meteoro a atingir a Terra em 100 anos chocou-

se no solo da: 

a) Bélgica. 

b) Argentina. 

c) Nicarágua. 

d) Rússia. 

e) Noruega. 
 

39. A nova “Lei Seca” chega com mais rigor, mais 

que punir, seu objetivo é reduzir o número de 

tragédias nas ruas, avenidas e estradas. 

Com relação ás novas regras da “Lei Seca”, 

analise as afirmativas a seguir colocando (V) 

para as afirmativas VERDADEIRAS e ( F) para as 

falsas: 
 

( ) O condutor autuado será obrigado a pagar multa 

de R$ 1.915,40, a habilitação será retida por um 

ano, e havendo reincidência no período de um ano,  

a multa será de R$ 3.830,80. 

( ) O condutor autuado pagará multa de R$ 957,70,  

terá suspenso o direito de dirigir por um ano, o 

veículo será retido e a habilitação será recolhida. 

( ) Para caracterização da infração, através do exame 

de sangue, qualquer concentração de álcool 

registrada, tipifica a infração, ou seja, a tolerância é 

zero. 

( ) Para enquadrar motoristas na infração ou crime de 

direção alcoolizada, podem ser comprovados 

mediante teste no etílico, exame clínico, perícia, 

vídeos, testemunhas ou outros meios atestados 

admitidos em direito, observada a contraprova. 
 

Marque a opção que apresenta a sequência 

CORRETA: 
 

a) V – F – V – V. 

b) V – V – V – V.  

c) F – F – F – F. 

d) V – F – F – V. 

e) F – V – F – V. 
 

40. “As obras do Rio São Francisco, foram iniciadas 

em 2007. Ao longo do sertão nordestino, por 

onde os novos braços do rio passarão, ainda há 

traços de abandono de obras, canteiros 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cardeal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa
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desmobilizados, mas a retomada já é percebida 

e novos trabalhos estão sendo contratados”.  

(Jornal Diário do Nordeste – 17/02/2013) 
 

 

Sobre as transposições das águas do Rio São 

Francisco, analise as afirmativas a seguir e 

marque a opção INCORRETA. 

a) No primeiro mandato do governo Lula, o projeto foi 

retomado e, finalmente saiu do papel em 2007. 

b) Cinco anos depois do início das obras. O ministro 

da Integração Nacional garante que as obras serão 

concluídas e inauguradas em sua totalidade. 

c) É um projeto do Governo Federal sob a 

responsabilidade do Ministério da Integração 

Nacional. 

d) A expectativa é que o projeto atenda à 12 milhões 

de habitantes por onde passar. 

e) As transposições das águas do Rio São Francisco 

em nada vai diminuir o sofrimento dos nordestinos, 

causado pela seca. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

41. Analise as afirmações a seguir, com relação aos 

processos fisiológicos do desenvolvimento 

puberal: 

I. Fatores nutricionais podem influenciar a idade da 

menarca. 

II. O primeiro sinal da puberdade é uma aceleração do 

crescimento seguida pelo aparecimento do broto 

mamário. 

III. Após a menarca o ganho estatural não supera a 9 

cm em média. 

IV. O crescimento dos pêlos pubianos e axilares decorre 

da ação de androgênios, produzidos pelos ovários. 

 

Marque a opção que apresenta a(s) afirmativa(s) 

CORRETA(S): 

a) I - II – III. 

b) I – III. 

c) I – II. 

d) II – IV. 

e) IV. 

 

42. Gestante, com 18 semanas, apresenta em 

consulta pré-natal sorologias com 

susceptibilidade para rubéola e hepatite B. O 

cartão de vacinação mostra registro de 

vacinação dupla do adulto completa há 8 anos, 

e ausência de imunização para rubéola e 

hepatite B. Neste caso, a melhor orientação é: 

a) Iniciar esquema de vacinação com toxóide tetânico, 

imunização para hepatite B e rubéola. 

b) Aplicar dose de reforço para tétano e imunizar para 

hepatite B. 

c) Iniciar novo esquema de vacinação dupla do adulto, 

imunizar para rubéola e hepatite B após a 20ª 

semana. 

d) Considerar gestante imunizada para tétano, e 

imunizar para hepatite B. 

e) Considerar gestante imunizada para tétano, e 

imunizar para hepatite B e rubéola. 

 

43. Durante avaliação pré-natal, gestante de 32 

anos, 16 semanas de gravidez, com antecedente 

obstétrico de dois partos anteriores, sendo que 

o último resultou em óbito fetal de causa 

desconhecida, média de peso dos recém-

nascidos de 4000 gramas, traz exame de 

glicemia de jejum com valor de 128mg/dL. 

Exame físico sem alterações, IMC de 30,6, altura 

uterina = 18 cm e batimentos cardíacos fetais 

presentes. 

Qual das opções a seguir corresponde à 

MELHOR opção para o roteiro diagnóstico? 

a) TOTG com 75 gramas entre 24 - 28 semanas, se 

dois valores positivos, considerar diabetes 

gestacional. 

b) Repetir glicemia de jejum, se valor ≥ 126mg/dL, 

considerar diabetes gestacional. 

c) TOTG com 50 gramas imediato, se glicemia de 60 

minutos ≥ 130mg/dL realizar curva glicêmica para 

diagnóstico de diabetes gestacional. 

d) Repetir glicemia de jejum, se valor ≤ 85mg/dL, 

descartar diabetes gestacional. 

e) Repetir glicemia de jejum e dosar Hb glicada, se 

valores entre 85 - 125mg/dL para glicemia de jejum 

e Hb glicada < 6,9 %, descartar diabetes. 

 

44. Na radiografia de tórax (póstero-anterior e perfil) 

do paciente com DPOC avançado encontramos 

caracteristicamente, EXCETO: 

a) Retificação das hemicúpulas diafragmáticas. 

b) Aumento dos espaços intercostais. 

c) Aumento do diâmetro anteroposterior. 

d) Redução da silhueta cardíaca. 

e) Interoopatia hilar bilateral. 

 

45. As mudanças no tratamento pelo Programa 

Nacional de Controle da Tuberculose 

(PNCT)/Ministério da Saúde em 2009, aplicáveis 

aos indivíduos com 10 anos ou mais, consiste 

em: 

a) Introduzir a etionamida como quarto fármaco na 

fase intensiva de tratamento do esquema básico. 

b) Evitar o aumento da multirresistência a rifampicina 

+ isoniazida. 

c) Introduzir o esquema IR e III para os casos de 

recidiva da doença. 

d) Usar drogas combinadas em comprimidos com 

doses fixas, sendo a isoniazida de 400 mg e 

pirazinamida de 2.000 mg. 

e) Utilizar o esquema (2RHZE/9RH) associado a 

corticosteróide para meningoencefalite. 

 

46. Um homem de 25 anos com infecção pelo HIV 

assintomático contactante de caso de 

tuberculose bacilífera procura uma unidade 
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básica de saúde para avaliação clínica e 

epidemiológica. Apresenta resultado de prova 

tuberculínica de 3 mm (realizada quatro dias 

antes da consulta) e RX de tórax normal. O 

médico da unidade básica de saúde deverá, 

segundo as orientações do Ministério da Saúde: 

a) Vaciná-lo imediatamente com BCG. 

b) Iniciar o tratamento para a infecção latente por 

tuberculose.  

c) Iniciar imediatamente a medicação antiretroviral. 

d) Realizar reavaliação clínica e radiológica em 3 

meses. 

e) Iniciar tratamento para tuberculose. 
 

47. Homem de 24 anos procura serviço de atenção 

primária (sem laboratório) com queixa de 

corrimento uretral abundante há dois dias, pior 

no período da manhã, de aspecto purulento. 

Relata relação sexual com parceira eventual 

sem uso de preservativo. Ao exame: saída de 

secreção esbranquiçada pela uretra, sem 

nenhuma outra alteração. Segundo o Ministério 

de Saúde e por meio da abordagem sindrômica, 

o médico deve: 

a) Realizar aconselhamento para uso de preservativo, 

tratar com ciprofloxacino 500mg e azitromicina 1g, 

ambos VO dose única, e notificar o caso de uretrite 

não gonocócica após o isolamento do agente 

etiológico. 

b) Tratar com penicilina benzatina 2.400.000 UI IM; 

azitromicina 1 g VO dose única e realizar a coleta 

de teste não treponêmico e treponêmico para a 

notificação de caso confirmado. 

c) Convocação da parceira sexual; notificação 

compulsória do caso de corrimento uretral 

masculino, tratar com penicilina benzatina 

2.400.000 UI IM; azitromicina 1 g VO dose única. 

d) Realizar aconselhamento para uso de preservativo, 

tratar com ciprofloxacino 500mg e azitromicina 1g, 

ambos VO dose única, e notificar o caso de 

corrimento uretral masculino. 

e) Oferecer realização de teste rápido para a detecção 

da infecção pelo HIV e aconselhar o uso de 

preservativo. Tratar com ceftriaxona 250mg, IM, 

dose única. 

 

48. O uso da imunoglobulina humana anti-hepatite 

B está indicada nas primeiras 48 horas após as 

seguintes situações: 

a) Abuso sexual independentemente do histórico de 

imunização pregressa da vítima. 

b) Exposição sexual com caso Anti-HBc reagente e 

Anti-HBs reagente; quando o paciente exposto for 

Anti-HBs não reagente. 

c) Exposição ocupacional sanguínea de não 

vacinados para hepatite B, quando o caso fonte for 

HBsAg reagente. 

d) Parto de recém-nascidos de mãe Anti-HBs 

reagente. 

e) Exposição sexual desprotegida com parceiro de alto 

risco. 

 

49. Um médico da atenção básica é chamado para 

realizar orientações aos agentes comunitários 

de saúde de uma UBS em relação às doenças 

próprias da infância. Ele faz as seguintes 

afirmações relativas ao sarampo: 

 

I. Pode ser um caso suspeito de sarampo todo o 

individuo com exantema maculopapular, 

acompanhado de um ou mais dos seguintes 

sintomas: febre, tosse, coriza e conjuntivite. 

II. O vírus é transmitido apenas durante a erupção 

cutânea; e apresenta baixa transmissibilidade, pode 

evoluir de forma grave em crianças menores de um 

ano. 

III. A notificação compulsória do caso só deve ser 

realizada após a confirmação do agente etiológico. 

IV. O Brasil eliminou a ocorrência de casos de sarampo, 

e a ocorrência esporádica ocorre a partir de casos 

importados da África, não existe caso autóctone no 

Brasil há cinco anos. 

V. O sarampo é uma doença imunoprevenível, esta 

vacina deve ser aplicada a crianças a partir dos 12 

meses de vida. 

 

Marque a opção que apresenta a(s) afirmativa(s) 

CORRETA(S). 

a) I – II – III - IV – V. 

b) I – II – IV – V. 

c) I – IV. 

d) I – III – V. 

e) I – V. 

 

50. Considerando os desafios que os processos de 

transição demográfica e epidemiológica em 

curso no Brasil impõem à organização do 

sistema público de saúde, é INCORRETO 

afirmar que: 

a) O progressivo excedente de leitos obstétricos 

convive com a carência de leitos de cuidado 

intensivo neonatal. 

b) A prevalência de transtornos mentais entre jovens 

requer profissionais com conhecimento e centros de 

atenção à saúde mental voltados para este público 

específico. 

c) O diagnóstico precoce de doenças potencialmente 

crônicas ou a sobrevivência de crianças com 

sequelas permanentes exigem especificidade na 

assistência à saúde da criança. 

d) Urge desenvolver estratégias de cuidado 

continuado à saúde do idoso em áreas urbanas e 

rurais. 

e) Pronta e adequada assistência ao trauma deve ser 

prioridade, pois as causas externas respondem por 

mais de 50% dos anos de vida perdidos ajustados 

por incapacidade (DALYs). 
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51. Assinale qual das afirmações a seguir sobre 

estudos epidemiológicos está CORRETA: 

a) Estudo caso-controle deve ser utilizado apenas 

quando a doença for rara. 

b) Apenas o estudo de coorte é adequado para 

investigar diversos fatores de risco 

simultaneamente. 

c) Apenas estudos longitudinais permitem investigar 

associações causais. 

d) Estudos ecológicos são úteis para identificar fatores 

de risco. 

e) Apenas os ensaios clínicos são considerados 

estudos de intervenção. 

 

52. Considerando o protocolo do Ministério da 

Saúde para o controle da dengue, marque a 

opção INCORRETA:  

a) O isolamento viral, quando indicado pela vigilância 

epidemiológica local, deve ser solicitado até o 

quinto dia de doença. 

b) Em situação de epidemia, é desnecessário solicitar 

sorologia em todos os casos suspeitos, pois isso 

não implicará medidas de controle adicionais. 

c) Em situação não epidêmica, a sorologia deve ser 

solicitada em todos os suspeitos. 

d) O diagnóstico laboratorial deve ser realizado por 

meio de duas sorologias: no terceiro e décimo dia 

de doença.  

e) O diagnóstico laboratorial deve ser realizado em 

toda gestante com suspeita de dengue. 

 

53. Primigesta com 21 anos, desenvolveu síndrome 

nefrótica com manifestações clínicas ao redor 

da 30ª. semana gestacional, cuja investigação 

etiológica conduziu ao diagnóstico de Lupus 

Eritematoso Sistêmico (LES). Foi submetida à 

cesariana na 32ª semana, por sofrimento fetal. 

No puerpério, desenvolveu insuficiência renal, 

não respondeu ao tratamento, evoluindo com 

derrame pleural e ascite volumosa. Foi a óbito 

40 dias após o parto, em decorrência de 

insuficiência respiratória. Com relação à 

natureza deste óbito, é CORRETO afirmar que: 

a) Trata-se de um óbito materno por causa obstétrica 

indireta. 

b) Este não é um óbito materno, porque a causa 

básica da morte foi LES e não um evento 

obstétrico. 

c) Não é possível defini-lo como materno, sem saber 

se a paciente já era portadora de LES antes de 

engravidar. 

d) Trata-se de óbito materno, pois todo óbito ocorrido 

durante a gestação, parto ou puerpério, 

independentemente da causa, é materno. 

e) Não se trata de óbito materno, pois ocorreu após o 

término da gestação. 

 

 

 

54. É mandatório o tratamento do parceiro em caso 

de pacientes com: 

a) Candidíase. 

b) Vaginose interiorana. 

c) Herpes genital. 

d) Cervicite por Clamídia. 

e) Vaginite citolítica.  

 

55. Considerando o protocolo do Ministério da 

Saúde para a influenza durante o período 

sazonal, assinale a afirmativa CORRETA: 

a) A persistência de febre ou sua elevação após o 

terceiro dia em paciente com Síndrome Gripal pode 

indicar pneumonite primária pelo vírus influenza. 

b) O uso de oseltamivir está indicado no tratamento da 

Síndrome Gripal em portadores de fatores de risco 

para complicações, desde que não tenham sido 

vacinados. 

c) A quimioprofilaxia deve ter indicação restrita aos 

profissionais de saúde, não vacinados, envolvidos 

na realização de procedimentos invasivos sem uso 

adequado de EPI. 

d) A coleta de secreção nasal para a identificação viral 

deve ser realizada em pacientes com Síndrome 

Respiratória Aguda Grave até dez dias após o início 

dos sintomas. 

e) Gestantes com Síndrome Gripal não devem receber 

oseltamivir no primeiro trimestre de gravidez. 

 

56. Homem de 45 anos foi encaminhado ao médico 

pneumologista por tratamento de tuberculose 

pulmonar há 8 meses, sem melhora clínica. Ao 

ser perguntado sobre sua ocupação, disse ser 

forneiro em uma empresa há 3 anos, com 

exposição a fumos emanados da fusão de 

vários metais. O médico suspeitou de 

intoxicação por um metal pesado. Qual a 

doença ocupacional mais provável do paciente? 

a) Saturnismo. 

b) Hidrargirismo. 

c) Estanose. 

d) Manganismo. 

e) Intoxicação por Zinco.  

 

57. Mulher com 18 anos de idade chegou ao Pronto 

Socorro referindo ter sofrido estupro por 

desconhecido, há 16 horas. Relata nunca ter 

tido relações sexuais anteriormente, não ser 

vacinada para hepatite B e que o agressor não 

utilizou preservativo. Segundo a Norma Técnica 

do Ministério da Saúde, a conduta médica 

adequada neste caso inclui: 

a) Após exame físico, administrar levonorgestrel, 

quimioprofilaxia para infecções bacterianas do trato 

genital inferior, quimioprofilaxia para HPV e HIV, 

imunoprofilaxia para hepatite B (se Anti-HBc IgM 

negativo). 
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b) Encaminhar a paciente para realizar Boletim de 

Ocorrência e conseqüente exame de corpo de 

delito, antes de proceder ao exame físico. 

c) Após exame físico, administrar quimioprofilaxia para 

HIV, hepatite B e C, e misoprostol (se teste de 

gravidez positivo), solicitar exames para o 

diagnóstico de infecções genitais bacterianas. 

d) Após exame físico, administrar levonorgestrel, 

quimioprofilaxia para HIV, imunoprofilaxia para 

hepatite B, quimioprofilaxia para infecções 

bacterianas do trato genital inferior. 

e) Notificar a autoridade policial, administrar 

levonorgestrel, quimioprofilaxia para HIV, 

imunoprofilaxia para Hepatite B, quimioprofilaxia 

para infecções bacterianas do trato genital inferior. 

 
58. Em relação às causas atuais de mortalidade do 

adulto no Brasil pode-se afirmar: 

a) As causas mal definidas não constituem mais um 

problema do Sistema de Informação de 

Mortalidade. 

b) As doenças do aparelho circulatório representam 

praticamente um terço dos óbitos com causas 

definidas. 

c) As doenças do aparelho respiratório constituem a 

segunda causa de óbito na região sudeste. 

d) Na população acima de 60 anos, a proporção de 

óbitos por neoplasia supera a proporção por 

doenças do aparelho circulatório. 

e) As causas externas constituem a terceira causa de 

óbitos nos homens. 

 

59. Um profissional de saúde de uma unidade 

básica é exposto a sangue por meio de acidente 

percutâneo com agulha na aplicação de uma 

vacina. Procura o serviço de urgência do 

município, relata antecedente de vacina para 

hepatite B. Qual das seguintes ações MELHOR 

descreve a primeira conduta a ser tomada pelo 

profissional responsável pelo atendimento: 

a) Investigar com teste rápido o status sorológico em 

relação à infecção pelo HIV do profissional, e se o 

resultado for não reagente iniciar imediatamente 

com antiretroviral, independentemente do resultado 

do caso fonte. 

b) Investigar o status sorológico em relação à Hepatite 

B e C do profissional. Aplicar imunoglobulina se 

resultado for não reagente, para garantir o efeito 

Booster. 

c) Investigar com teste rápido o status sorológico para 

a Hepatite B do paciente fonte, se AgHBs reagente 

deve ser descartada a possibilidade de transmissão 

de hepatite B para o profissional. 

d) Investigar com teste rápido o status sorológico para 

Hepatite C do paciente fonte, se Anti HCV reagente 

iniciar o uso de imunoglobulina. 

e) Investigar possíveis fatores de risco para a infecção 

pelo HIV e realizar teste rápido do paciente fonte. 

 

60. Uma parturiente é admitida em uma maternidade 

com resultado de teste não treponêmico 

reagente (título ¼) na ocasião do parto; o recém-

nascido apresenta resultado de teste não 

treponêmico reagente (título ¼) no sangue 

periférico. A mãe apresenta carteira de gestante 

em que há o relato de VDRL 1/8 e teste 

treponêmico reagente com IG de 12 semanas, 

tratada com eritromicina 500mg VO de 6/6hs por 

15 dias; parceiro sexual foi tratado com 

penicilina benzatina 2.400.000 UI IM. Em relação 

à vigilância epidemiológica, este recém-nascido: 

a) Não deverá ser notificado como sífilis congênita, 

pois a mãe foi adequadamente tratada. Deverá 

realizar seguimento clínico por 12 meses e 

laboratorial até a negativação do teste não 

treponêmico. 

b) Deverá ser notificado e tratado como sífilis 

congênita tardia presumida, caso ocorra elevação 

do título de VDRL em 4 vezes o inicial durante o 

seguimento clínico-laboratorial. 

c) Deverá ser notificado, tratado como sífilis 

congênita, e garantido o seguimento ambulatorial 

da criança. 

d) Deverá ser realizado seguimento laboratorial com 

teste treponêmico mensal até a sua negativação, se 

esta não ocorrer até 12 meses deverá ser notificado 

como sífilis congênita tardia. 

e) Deverá ser acompanhado clinicamente e realizar 

teste treponêmico com 18 meses. Se o resultado for 

reagente, o caso de sífilis congênita deverá ser 

notificado e tratado como sífilis congênita tardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




