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Cargo: Médico 20 Horas. 
Cargo: Médico Generalista da Família. 
Cargo: Médico Plantonista. 
 
Língua Portuguesa 
 

Texto para as questões de 01 a 06. 
 

Um país atrasado 

Sou a favor da liberdade de expressão. Considero 
uma regressão civilizatória a retirada de um livro do mercado 
só porque um biografado se sentiu ofendido. Um cidadão 
incomodado deve ir à Justiça e ser ressarcido pelo dano 
causado. Mas quem vive e ganha dinheiro se expondo na 
mídia não tem como reclamar quando seus hábitos no café da 
manhã são revelados. 

Apesar de pensar assim, acredito que Caetano 
Veloso, Chico Buarque e Djavan, entre outros, prestam um 
serviço ao ficarem do outro lado do muro. Eles nos ajudam a 
enxergar o óbvio: o Brasil é um país atrasado. Não estão 
disseminados por aqui os valores republicanos clássicos. 
Liberdade de expressão é uma abstração que não faz parte da 
vida real da imensa maioria dos brasileiros. 

Caetano, Chico e Djavan compõem essa paisagem. 
Chocam parte dos leitores da Folha, mas será que a reação 

seria a mesma na maioria da população? Não somos o Brasil 
potência dos anúncios do governo na TV, em que os pobres 
estão sempre sorrindo e os direitos parecem plenos para todos. 

O Brasil real é o das ruas com calçadas esburacadas 
e ônibus sujos e lotados. Da Justiça lenta e improdutiva. O 
Brasil é conservador. Seu conjunto de valores está em 
formação. A democracia só tem 25 anos. 

Talvez o Datafolha pudesse perguntar a brasileiros 
que circulam no viaduto do Chá, em São Paulo, ou na 
Cinelândia, no Rio: "Você é a favor ou contra retirar do 
mercado um livro que exponha a vida de Roberto Carlos, 
incluindo a intimidade do cantor, dramas pessoais na infância 
sobre os quais ele não fala em público, casamentos 
malsucedidos e um lado menos conhecido da vida desse 
artista? Está certo publicar um livro que seja verdadeiro, porém 
constrangedor para Roberto Carlos?". 

Suspeito que muitos aprovariam a censura prévia. O 
Brasil profundo é assim. Continua refém daquela velha 
profecia: corre o risco de ficar obsoleto antes de ficar pronto. 

                                                                                            
(Fernando Rodrigues - Folha de S.Paulo - 19/10/13). 

 
01. De acordo com o texto está correto o que se afirma em: 
I – Infere-se que o Brasil ainda não pode ser considerado um 

país realmente democrático. 
II – Segundo pesquisa feita pelo Datafolha sobre a publicação 

ou não de um livro sobre Roberto Carlos, a maioria dos 
entrevistados colocou-se contra. 
III – As posições tomadas por Caetano Veloso, Chico Buarque 

e Djavan mostram o quanto o nosso país ainda é conservador. 
IV – O Brasil real não é o midiático. 
a) I, II, III e IV.                                   
b) Apenas I, III e IV.  
c) Apenas II, III e IV. 
d) Apenas I, II e III.            

 
02. Em qual dos trechos a seguir há uma oração subordinada 

objetiva direta? 
a) Apesar de pensar assim, acredito que Caetano, Chico e 

Djavan, entre outros, prestam um grande serviço.   
b) Um cidadão incomodado deve ir à justiça e ser ressarcido 

pelo dano causado. 
c) Liberdade de expressão é uma abstração que não faz parte 

da vida real da imensa maioria dos brasileiros. 
d) O Brasil real é o das ruas esburacadas e ônibus sujos e 

lotados.          
 
03. Em que alternativa a vírgula foi usada pela mesma regra 

empregada em “Está certo publicar um livro que seja 
verdadeiro, porém constrangedor para Roberto Carlos?”   

a) “...brasileiros que circulam no viaduto do Chá, em São Paulo, 

ou na Cinelândia, no Rio...”.           
b) “...Chico e Djavan, entre outros, prestam um grande serviço 

ao ficarem do outro lado do muro”. 
c) “Não somos o Brasil potência dos anúncios do governo na 

TV, em que os pobres estão sempre sorrindo”. 
d) “Chocam parte dos leitores da Folha, mas será que a reação 

seria a mesma na maioria da população”.   
 
04. Em que opção a palavra em destaque está empregada 

como adjunto adnominal? 
a) Está certo publicar um livro que seja verdadeiro, porém 

constrangedor? 
b) O Brasil profundo é assim. Continua refém daquela velha 

profecia... 
c) Eles nos ajudam a enxergar o óbvio: o Brasil é um país 

atrasado. 
d) Um cidadão incomodado deve ir à justiça e ser ressarcido 

pelo dano causado.       
 
05. Marque o trecho que contém um verbo no imperfeito do 

subjuntivo. 
a) Considero uma regressão civilizatória a retirada de um livro 

do mercado só porque um biografado se sentiu ofendido. 
b) Não estão disseminados por aqui os valores republicanos 

clássicos. 
c) Talvez o Datafolha pudesse perguntar a brasileiros que 

circulam no viaduto do Chá...          
d) Caetano, Chico e Djavan, entre outros, prestam um serviço 

ao ficarem do outro lado do muro.    
 
06. Em qual alternativa o dêitico destacado não se refere a 

Brasil? 
a) “...em que os pobres aparecem sempre sorrindo e os direitos 

parecem plenos para todos”. 
b) O Brasil real é o das ruas com calçadas esburacadas.  
c) Não estão disseminados por aqui os valores republicanos 

clássicos. 
d)  Seu conjunto de valores está em formação.    

 
07. Indique a alternativa em que haja um erro de concordância. 
a) Elas são criaturas monstro. 
b) É necessário muita fé. 
c) Em anexo seguem as orientações. 
d) Um e outro poeta nacional foram convidados.      

 
08. Em qual frase a concordância verbal está incorreta? 
a) Irei a todas as comemorações que vai haver neste final de 

ano. 
b) Rogo a Vossa Excelência vos digneis receber-me. 
c) Outrora deviam haver aqui várias jabuticabeiras. 
d) As jóias e o dinheiro ficou no cofre.                      

 
09. Os vocábulos pertencentes à mesma família de misógino 

são: 
a) Micróbio – microscópio.                                   
b) Mitologia – mitocôndria.                                    
c) Misofobia – misantropo. 
d) Mitificar – mitômano.        

 
10. Marque a opção que completa as lacunas da frase seguinte 

na ordem em que aparecem. 
   Respondendo________minha pergunta, afirmou que não 
________ nenhuma vaga________disposição.  
a) a – há – à                                        
b) à – há – à 
c) a – a – à  
d) à – a – há             

 
11. I – Vou pedir a__________________ do delegado no caso. 
      II – Não tenho nenhum____________ pelo que ele me fez. 
      III – Ele está_________________pela vitória. 

Qual das opções apresenta os termos adequados, 
completando, respectivamente, os períodos acima? 
a) Intercessão – recentimento – obsecado. 
b) Intersecção - resentimento – obcecado. 
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c) Intersessão – rescentimento – obcecado. 
d) Intercessão – ressentimento – obcecado.              

 
12. Assinale a afirmação correta. 
a) Na palavra praia há um tritongo. 
b) Em nascente há 8 letras e 7 fonemas. 
c) Em quarto há mais fonemas que letras. 
d) Em anjinho há cinco fonemas.               

 
13.  Leia a frase: Um homem deve responder por tudo o que 
falar. 
As palavras destacadas classificam-se morfologicamente, 
como: 
a) Artigo definido – pronome possessivo – pronome 

demonstrativo. 
b) Artigo indefinido – pronome indefinido – pronome 

demonstrativo. 
c) Numeral – pronome indefinido – artigo definido. 
d) Pronome indefinido – pronome indefinido – artigo indefinido. 

 
14. Qual das orações destacadas não é coordenada sindética 

aditiva? 
a) A torre Eiffel não apenas é a mais conhecida, mas também a 

mais visitada. 
b) Ele não se zanga nem se desespera nunca. 
c) “Não chore ainda não, que eu tenho um violão...”. 
d) “Foi poeta – sonhou e amou na vida”.       

 
15. Qual frase não apresenta erro de regência nominal? 
a) O bebê nasceu parecido ao irmão. 
b) Consideram-se capazes por altas performances. 
c) O garoto era suspeito por uma traquinagem que não fez. 
d) Ele está ansioso a ver o filho casar-se.        

 
16. Quanto à regência verbal assinale a afirmação incorreta. 
a) O verbo simpatizar não é pronominal. É incorreto, então, 

dizer “Simpatizo-me com você”.     
b) O verbo querer no sentido de querer bem é transitivo 

indireto. 
c) O verbo abraçar, se pronominal, é transitivo indireto no 

sentido de cingir os braços. 
d) O verbo prevenir no sentido de evitar dano é transitivo 

indireto, como em “A prudência previne às doenças”.        
 
Conhecimentos Específicos 

 
17. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, 

subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas 
pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil. 
Parágrafo único - As comissões intersetoriais terão a finalidade 
de articular políticas e programas de interesse para a saúde, 
cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS. Estamos falando do artigo: 
a) 12° 
b) 13° 
c) 14° 
d) 15° 

 
18. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios 

exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes 
atribuições:  
I- Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de 

padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador. 
II- Participação na formulação e na execução da política de 

formação e desenvolvimento de recursos humanos para a 
saúde. 
III- Realização de operações externas de natureza financeira 

de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) Todas as afirmativas. 

 

19. À direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS 

compete: 
I- Participar da definição de normas, critérios e padrões para 

controle das condições e dos ambientes de trabalho e 
coordenar a política de saúde do trabalhador. 
II- Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de 

portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser 
complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
III- Formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução 

da política nacional e produção de insumos e equipamentos 
para a saúde, em articulação com os demais órgãos 
governamentais. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) Todas as afirmativas. 

 
20. À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS 

compete: 
I- Dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e 

equipamentos para a saúde. 
II- Observado o disposto no artigo 26° desta lei, celebrar 

contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços 
privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. 
III- Normatizar complementarmente as ações e serviços 

públicos de saúde no seu âmbito de atuação. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) Todas as afirmativas. 

 
21. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema 

Único de Saúde – SUS de acordo com a receita estimada, os 
recursos necessários à realização de suas finalidades, 
previstos em propostas elaboradas pela sua direção nacional, 
com a participação dos órgãos de previdência social e da 
assistência social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Estamos falando do artigo: 
a) 29° 
b) 30° 
c) 31° 
d) 32° 

 
22. Responsabilidades dos municípios habilitados conforme a 

NOB-SUS 01/96 no que se refere à atenção básica: 
I- A Constituição Federal atribui aos prefeitos municipais 

responsabilidades sobre ações e serviços de atenção à saúde, 
reconhecendo que a proximidade permite-lhes identificar as 
reais necessidades de saúde da população. 
II- A NOB/93 reafirma os princípios constitucionais ao definir 

que o município é responsável, em primeira instância, pela 
situação da saúde de sua população, organizando os serviços 
que estão sob sua gestão e/ou participando na construção do 
acesso aos demais serviços (dentro e fora do município). 
III- A administração municipal assume gradativamente a 

responsabilidade de organizar e desenvolver o sistema 
municipal de saúde, onde se insere o conjunto de ações que 
caracterizam a ATENÇÃO BÁSICA. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) Todas as afirmativas. 

 
23. Nos municípios onde o cadastramento de indivíduos ou 

famílias já vem sendo realizado, o cartão SUS potencializa sua 
função porque, além da identificação das pessoas e da 
contribuição para a criação de vínculo de responsabilização 
entre os serviços de saúde e o cidadão, o cartão: 
I- Contribui para a uniformização e compatibilização dos dados, 

de forma a consolidar os sistemas de informação em saúde nos 
municípios, estados e União. 
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II- Identifica pacientes cobertos por planos e seguros privados 

de saúde atendidos pelo SUS. 
III- Permite identificar a cobertura real dos serviços. 

Está correto o que se afirma em: 
a) I, II, III e IV. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas III e IV. 

 
24. SINASC quer dizer: 
a) Sistema de Informação sobre Normas Verdadeiras. 
b) Sistema de Informação sobre Normativas sobre Câncer. 
c) Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. 
d) Sistema de Informação sobre Normas sem Controle. 

 
25. SIM quer dizer: 
a) Sistema de Informação sobre Municípios. 
b) Sistema de Informação sobre Mortalidade. 
c) Sistema de Informação sobre a Maternidade. 
d) Nenhuma das alternativas acima. 

 
26. Em _______a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) realizaram a 
I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde 
em Alma-Ata, no Cazaquistão. 
A alternativa que melhor preenche a lacuna é: 
a) 1977. 
b) 1978. 
c) 1979. 
d) 1980. 

 
27. No Brasil, algumas experiências de APS foram instituídas 

de forma incipiente desde o início do século: 
a) XVII. 
b) XVIII. 
c) XIX. 
d) XX. 

 
28. Em populações aglomeradas, a incidência pode ser maior 

na primavera e no verão. Quadros graves e atípicos (apnéia e 
cianose) em lactentes. Estamos falando de: 
a) Coqueluche. 
b) Cólera. 
c) Botulismo. 
d) Dengue. 

 
29. Ocorre durante o ano todo, com aumento de incidência nos 

meses frios (outono e inverno). Estamos falando de: 
a) Dengue. 
b) Difteria. 
c) Cólera. 
d) Botulismo. 

 
30. Distribuição espacial da doença, depende da distribuição 

dos vetores e da distribuição da pobreza e das condições por 
ela geradas. Têm sido descrito surtos, após ingestão do agente 
por alimentos contaminados (sucos), há a possibilidade de 
transmissão transfusional (sangue e hemoderivados) e vertical. 
Estamos falando de: 
a) Doença de Creutzfeldt-Jacobvariant. 
b) Doença de Chagas. 
c) Difteria. 
d) Cólera. 

 
31. Risco ocupacional (manipuladores de herbívoros e seus 

produtos). Bioterrorismo. No Brasil não há registro da doença 
em humanos. Estamos falando de: 
a) Acidentes por animais peçonhentos. 
b) Dengue. 
c) Antraz ou carbúnculo. 
d) Doença de Chagas. 

 
 
 
 
 

32. No Brasil a transmissão ocorre numa faixa contínua ao 

longo do litoral, desde o Rio Grande do Norte até a Bahia. Em 
todos os estados podem ocorrer casos importados, em 
decorrência do fluxo migratório. No estado de São Paulo há 
registro de casos autóctones isolados. Estamos falando de: 
a) Esquistossomose mansônica. 
b) Eventos Adversos após vacinação. 
c) Febre Amarela. 
d) Febre do Nilo Ocidental. 

 
33. Maior ocorrência de casos na primavera. Estamos falando 

de: 
a) Malária. 
b) Rubéola. 
c) Sarampo. 
d) Raiva Humana. 

 
34. Quando existia, a doença ocorria com maior frequência no 

verão e no outono. Possibilidade de uso do agente como arma 
em bioterrorismo. Estamos falando de: 
a) Varíola. 
b) Tularemia. 
c) Tuberculose. 
d) Tracoma. 

 
35. Analise qual a alternativa correta sobre a Leishmaniose 

Visceral:  
a) Em franca expansão. A doença é mais frequente em 

menores de 10 anos, e o sexo masculino é mais acometido. 
b) Em franca expansão. A doença é mais frequente em 

menores de 13 anos, e o sexo masculino é mais acometido. 
c) Em franca expansão. A doença é mais frequente em 

menores de 16 anos, e o sexo masculino é mais acometido. 
d) Em franca expansão. A doença é mais frequente em 

menores de 18 anos, e o sexo masculino é mais acometido. 
 
36. A Medicina não pode , em qualquer circunstância, ou de 

qualquer forma, ser exercida como  comércio. Estamos falando 
de qual artigo do código de ética? 
a) 07° 
b) 08° 
c) 09° 
d) 10° 

 
37. O médico deve empenhar-se para melhorar as condições 

de saúde e os padrões dos serviços  médicos e assumir sua 
parcela de responsabilidade em relação à saúde pública, à 
educação sanitária e à  legislação referente à saúde. Estamos 
falando de qual artigo do código de ética? 
a) 13° 
b) 14° 
c) 15° 
d) 16° 

 
38. O médico deve ter, para com os colegas, respeito, 

consideração e solidariedade, sem, todavia,  eximir-se de 
denunciar atos que contrariem os postulados éticos à 
Comissão de Ética da instituição em que  exerce seu trabalho 
profissional e, se necessário, ao Conselho Regional de 
Medicina . Estamos falando de qual artigo do código de ética? 
a) 16° 
b) 17° 
c) 18° 
d) 19° 

 
39. Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados 

com ou sem caráter filantrópico, ainda que  não faça parte do 
seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da 
instituição. Internar e assistir seus pacientes em hospitais 
privados com ou sem caráter filantrópico, ainda que não faça 
parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da 
instituição. Estamos falando de qual artigo do código de ética? 
a) 23° 
b) 24° 
c) 25° 
d) 26° 
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40. Delegar à outros profissionais atos ou atribuições 

exclusivos da profissão médica. 
Estamos falando de qual artigo do código de ética? 
a) 30° 
b) 31° 
c) 32° 
d) 33° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




