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Cargo: Médico (Sábado e Domingo) 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o poema abaixo e responda o que se pede. 
 

"Quadras da minha vida" 

                                          (Gonçalves Dias) 
 
Feliz quem dorme sob a lousa amiga 
Tépida talvez com o pranto amargo 
Dos olhos da aflição: - se os mortos sentem, 
Ou se almas têm amor aos seus despojos, 
Certo dos pés do eterno, entre a aleluia,  
E o gozo lá dos céus, e os coros d'anjos, 
Hão de lembrar-se com prazer dos vivos, 
Que choram sobre a campa, onde já brota 
O denso musgo, e já desponta a relva 
Lajem fria dos mortos! quem me dera 
Gozar do teu descanso, ir asilar-me 
Sob o teu santo horror, e nessas trevas 
Do bulício do mundo ir esconder-me! 
Oh! lajem dos sepulcros! quem me desse 
No teu silêncio fundo asilo eterno! 
Aí não pula o coração, nem sente 
Martírios de viver quem já não vive. 
 
01. A palavra lousa, no texto, significa: 
a) Pedra que contém o musgo. 
b) Pedra que cobre o túmulo. 
c) Quadro negro em que se inscrevem os nomes dos mortos. 
d) Bloco de concreto armado que separa uma das outras as 

sepulturas. 
 
02. A preferência do poeta é pelo(s)/pela(s): 
a) Vida. 
b) Morte. 
c) Mortos. 
d) Sepulturas. 
 
03. Ao fim do poema, o poeta revela que: 
a) As pessoas sofrem muito com a morte de seus entes queridos. 
b) A vida é um martírio. 
c) Ainda acredita na vida. 
d) Sofre muito e quer morrer. 
 
04. A ideia central do poema é: 
a) A morte como solução para os problemas da vida. 
b) A crença num mundo melhor que este. 
c) O pranto amargo vertido pelos que aqui ficam. 
d) O martírio do poeta pela morte de alguém. 
 
05. Assinale a opção correta quanto à pontuação. 
a) Ela não me dizia nada de especial, ao coração.  
b) Não! Bradei eu; não hás de entrar! Ela entrou. E fechou-se, à 

chave.  
c) Explicou-me: o diploma, era sua carta de alforria. 
d) Enfim, cheguei perto dela, que estava sentada no sofá, e 

tomei-lhe a mão carinhosamente.    
 
06. O período que contém uma palavra incorretamente acentuada 
está expresso em apenas uma alternativa. Assinale-a: 
a) Era versado nas línguas germânicas, não nas latinas. 
b) As aérovias são os espaços aéreos de largura determinada 

pela Aeronáutica, no qual se controla a navegação aérea. 
c) Aimorés eram os indígenas que viviam entre os Estados da 

Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, no início da 
colonização do Brasil. 

d) Tinha uma palidez quase palpável, de um amarelo esverdeado 
que caracterizava a subnutrição a que era submetido. 

 
07. Assinale a opção cuja pontuação encontra-se correta. 
a) Ser aceito não é receber a concordância. É receber até a 

discordância, mas dentro de um princípio indefinível e fluídico 
de acolhimento prévio e gratuito do que se é como pessoa. 

b) Ele não aceitava a moça. Ela foi; Foi: Conversou. Conversou. 
Rodou. Rodou. Artimanhou, manhou, arte e manha, miou. 
Afinal, rendeu. 

c) Ser aceito, implica mecanismos mais sutis e de maior alcance 
do que, os que derivam da razão. 

d) Ser aceito é ser feliz, raro pois. Se quiser fazer alguém feliz 
aceite-a em profundidade. 

 
08. Observe a frase: 
 "Apenas um dos pescadores afirmou que identificara o peixe 
pelas marcas de duas barbatanas.” 
O tempo composto correspondente a identificara é: 
a) Teria identificado. 
b) Tem identificado. 
c) Terá identificado. 
d) Tinha identificado. 
 
09. O sujeito de “O homem identificou seus pertences nos objetos 
da mala do caixeiro viajante.”, é: 
a) A mala. 
b) O homem. 
c) Do caixeiro viajante. 
d) Seus pertences. 
 
10. Coloque (C) ou (E) conforme estejam certas ou erradas as 
frases quanto à concordância. 
I – (   ) Nem o sol, nem o calor, nem a longa jornada, nada 
desanimava os peregrinos. 
II – (   ) É inesquecível a sensação que tem a vista da Cidade 
Maravilhosa. 
III – (   ) Indescritível é a emoção sentida aos pés do Cristo 
Redentor. 
A sequência correta é: 
a) (C), (E), (C). 
b) (E), (C), (E). 
c) (C), (C), (C). 
d) (E), (E), (E). 
 
11. Observe: 
 “Ele, sem dúvida, é um dos melhores jogadores de futebol do 
mundo.” 
A expressão “sem dúvida” constitui um/uma: 
a) Preposição. 
b) Locução adverbial. 
c) Advérbio. 
d) Conjunção coordenativa. 
 
12. Completando-se corretamente I, II e III, obteremos: 
I) ____________ você estava agora? 
II) ____________ vocês faltaram a aula? 
III) ____________ eles vão, agora? 
a) Como / porque / onde. 
b) Onde / para que / onde. 
c) Onde / por que / aonde. 
d) Como / por quê / donde. 
 
Leia o texto abaixo para responder as questões 13, 14, 15 e 16. 
 
   “A Floresta dos Guarás está numa região imensa, conhecida 
também como Reentrâncias Maranhenses, que ocupa o litoral e 
parte do interior oeste do estado. São manguezais, dunas e um 
emaranhado fluvial gigantesco, paisagens que conforme o sobe-
e-desce da maré mudam de cara de uma hora para outra. 
    O guará, ave de vermelho cintilante, que em outros tempos 
habitava largos trechos de nosso litoral, encontrou nos mangues 
do Maranhão uma de suas moradas preferidas. Vivem em bandos 
e, de manhã e no fim da tarde, passam em grandes revoadas. “O 
guará só se reproduz vivendo em bando”, afirma o biólogo 
Robson Silva e Silva, especialista nessas aves. O espetáculo é 
grandioso: na região podemos ver bandos com mais de mil 
espécimes! Apesar de os guarás viverem em áreas protegidas, 
muita gente os caça para comer ou criar no quintal, porque acha 
bonito. Ocorre que, ciscando com as galinhas, o guará perde sua 
cor especial, desbota. Isso porque a cor advém de sua 
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alimentação natural – pequenos caranguejos conhecidos como 
maracoani. (...)” 

RODRIGUES, Otávio. Viagem. Edição 108-A. Editora Abril. 
(com adaptações) 

 
13. A paisagem descrita no inicio do texto é: 
a) Sujeita a repentinas transformações. 
b) Aparentemente a mesma. 
c) Desprovida de vegetação. 
d) Hostil em sua aridez. 
 
14. O guará perde o brilho e a cor de suas plumas quando se vê: 
a) Ameaçado pelos caçadores. 
b) Impossibilitado de se reproduzir. 
c) Afastado de seu bando. 
d) Privado de seu alimento natural. 
 
15. Observe: 
 “O espetáculo é grandioso.” 
O termo sublinhado constitui: 
a) Sujeito. 
b) Predicado. 
c) Objeto direto. 
d) Predicativo. 
 
16. Em “... que conforme o sobe-e-desce da maré mudam de 
cara...”, o plural do substantivo composto é: 
a) Os sobes-e-desces. 
b) Os sobe-e-desces. 
c) Os sobe-e-desce. 
d) Os sobes-e-desce. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Antes do SUS e especificamente antes da implementação da 
____________, não se poderia considerar que os municípios 
brasileiros tivessem sistemas municipais. Os municípios tinham 
serviços de saúde municipais, porém não tinham capacidade de 
gestão do conjunto das instituições e unidades de prestação de 
serviços de saúde localizadas em seus territórios. 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima: 
a) NOB 002/93. 
b) NOB 001/93. 
c) NOB 001/94. 
d) NOB 002/94. 
 
18. Qual o significado de CENEPI? 
a) Centro Estudantil Nacional de Epidemiologia. 
b) Comissão Nacional de Epidemiologia. 
c) Centro Nacional de Epidemiologia. 
d) Controle Nacional de Epidemiologia. 
 
19. Qual a definição de PACS: 
a) Processo de agricultura Comunitária Sazonal. 
b) Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 
c) Procedimento de agente comunitário de saúde. 
d) Planilha de controle de agente comunitário de saúde. 
 
20. Em um trabalho elaborado na segunda metade dos 
__________, Juan César Garcia chamava a atenção para a 
evolução dos enfoques que se desenvolveram ao longo da 
história da Saúde Pública, comentando sua similitude com a 
evolução da arte da guerra que partia da ideia inicial de 
eliminação do inimigo, oriunda da guerra de movimento, traduzida 
no campo da Saúde Pública com a noção de erradicação, 
passando pela ideia de controle, provinda da guerra de posição, 
até a noção de vigilância que corresponderia ao período da guerra 
fria. 
 Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima: 
a) anos 50. 
b) anos 60. 
c) anos 70. 
d) anos 80. 
 

21. O desenvolvimento da Epidemiologia, já nas primeiras 
décadas deste século, registra tentativas de expansão do seu 
objeto para além das doenças infecto-contagiosas, 
desenvolvendo-se, nas décadas de _________, esforços de 
sistematização teórica do conceito de risco. 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima: 
a) 20 e 30. 
b) 10 e 20. 
c) 30 e 40. 
d) 20 e 40. 
 
22. Qual o significado de ALAESP: 
a) Associação Latinoamericana e do Caribe de Educação em 

Saúde Pública. 
b) Associação Latinoamericana Educação em Saúde Pública. 
c) Associação Liberal de Educação em Saúde Pública. 
d) Associação de Educação em Saúde Pública. 
 
23. Em _____, discutia-se que a reorganização das atividades de 
vigilância epidemiológica no país, na perspectiva de um sistema 
único de saúde, deve levar em consideração a redefinição das 
funções próprias de cada um dos três níveis básicos deste 
sistema: o nível local, abrangendo um ou mais municípios, parte 
de um município e compreendendo um conjunto de unidades 
prestadoras de serviços; o intermediário ou estadual e o nível 
nacional. 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima: 
a) 1985. 
b) 1987. 
c) 1990. 
d) 1992. 
 
24. Na perspectiva técnica da implementação da vigilância da 
saúde, a metodologia do planejamento e programação poderia ser 
aplicada em distintos momentos com a seguinte sequencia lógica: 
I- análise da situação de saúde. 
II- desenho de situação-objetivo. 
III- desenho das estratégias. 
IV- programação, acompanhamento e avaliação. 
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. 
 
25. De acordo com o código de ética.  O médico deve guardar 
absoluto respeito pela vida humana, atuando sempre em 
benefício do paciente. Jamais utilizará seus conhecimentos para 
gerar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser 
humano, ou para permitir e acobertar tentativa contra sua 
dignidade e integridade. 
Essa frase faz parte do artigo: 
a) Art. 4° 
b) Art. 5° 
c) Art. 6° 
d) Art. 7° 
 
26. De acordo com o código de ética - O médico deve exercer a 
profissão com ampla autonomia, não sendo obrigado a prestar 
serviços profissionais a quem ele não deseje, salvo na ausência 
de outro médico, em casos de urgência, ou quando sua negativa 
possa trazer danos irreversíveis ao paciente. 
Essa frase faz parte do artigo: 
a) Art. 4° 
b) Art. 5° 
c) Art. 6° 
d) Art. 7° 
 
27. O Art. 12° do código de ética diz que: 
a) O médico deve manter sigilo quanto às informações 

confidenciais de que tiver conhecimento no desempenho de 
suas funções. O Mesmo se aplica ao trabalho em empresas, 
exceto nos casos em que seu silêncio prejudique ou ponha em 
risco a saúde do trabalhador ou da comunidade. 
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b) O médico deve buscar a melhor adequação do trabalho ao ser 
humano e a eliminação ou controle dos riscos inerentes ao 
trabalho. 

c) O médico deve denunciar às autoridades competentes 
quaisquer formas de poluição ou deterioração do meio 
ambiente, prejudiciais à saúde e à vida. 

d) 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. 

 
28. É direito do médico- 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 do artigo: 
a) 23º. 
b) 24º. 
c) 25º. 
d) 26º. 
 
29. Da responsabilidade profissional- o que diz o artigo 35? 
a) Deixar de atender em setores de urgência e emergência, 

quando for de sua obrigação fazê-lo,colocando em risco a vida 
de pacientes, mesmo respaldado por decisão majoritária da 
categoria. 

b) Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo 
temporariamente, sem deixar outro médico encarregado do 
atendimento de seus pacientes em estado grave. 

c) Deixar de comparecer a plantão em horário preestabelecido ou 
abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por motivo 
de força maior. 

d) Acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a Medicina, ou 
com profissionais ou instituições médicas que pratiquem atos 
ilícitos. 

 
30. É vedado ao médico, artigo 50: 
a) Fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimentos 

que facilitem a prática de tortura ou outras formas de 
procedimentos degradantes, desumanas ou cruéis, em 
relação à pessoa. 

b) Alimentar compulsoriamente qualquer pessoa em greve de 
fome que for considerada capaz, física e mentalmente, de 
fazer juízo perfeito das possíveis conseqüências de sua 
atitude. Em tais casos, deve o médico fazê-la ciente das 
prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de 
perigo de vida iminente, tratá-la. 

c) Usar qualquer processo que possa alterar a personalidade ou a 
consciência da pessoa, com a finalidade de diminuir sua 
resistência física ou mental em investigação policial ou de 
qualquer outra natureza. 

d) Desrespeitar o interesse e a integridade de paciente, ao 
exercer a profissão em qualquer instituição na qual o mesmo 
esteja recolhido independentemente da própria vontade. 

 
31. É vedado ao médico, artigo 65: 
a) Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados 

profissionais. 
b) Opor-se à realização de conferência médica solicitada pelo 

paciente ou seu responsável legal. 
c) Aproveitar-se de situações decorrentes da relação 

médico/paciente para obter vantagem física, emocional, 
financeira ou política. 

d) Utilizar, em qualquer caso, meios destinados a abreviar a vida 
do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu responsável 
legal. 

 
32. No código de processo ético- na sindicância Art. 4º 
(disposições gerais), podemos dizer que fala sobre: 
a) Os Processos Ético-Profissionais e as sindicâncias, nos 

Conselhos de Medicina, reger-se-ão por este Código e 
tramitarão em sigilo processual. 

b) Os Presidentes dos Conselhos de Medicina poderão delegar 
aos Corregedores a designação, mediante o critério de 

distribuição ou sorteio, dos Conselheiros Sindicante, Instrutor, 
Relator e Revisor. 

c) O processo terá a forma de autos judiciais, com as peças 
anexadas por termo, e os despachos, pareceres e decisões 
serão exarados em ordem cronológica e numérica. 

d) Os Conselhos de Medicina poderão ser compostos em 
Câmaras, sendo obrigatória a existência de Câmara(s) de 
Julgamento de Sindicâncias. 

 
33. No artigo 8 do código de processo ético- Do julgamento do 
relatório da sindicância poderá resultar: 
I - Arquivamento fundamentado da denúncia ou baixa em 
diligência e/ou pedido de vista dos autos por 30 (trinta) dias. 
II - Homologação de procedimento de conciliação. 
III - Instauração do Processo Ético-Profissional. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) I, II e III. 
 
34. Analise as afirmativas do código de processo ético do 
processo em específico: 
I- Art. 13. Antes de iniciar o interrogatório, o Conselheiro Instrutor 
cientificará ao denunciado que está desobrigado de responder às 
perguntas que lhe forem formuladas. 
II-Art. 14. O (s) denunciante (s) será(ão) qualificado(s) e 
interrogado(s)  sobre os fatos, as circunstâncias da suposta 
infração e as provas que possam indicar, tomando-se por termo 
suas declarações. 
III-Art. 15. Os advogados das partes ou o defensor dativo não 
poderão intervir ou influir de qualquer modo nas perguntas e nas 
respostas, sendo-lhes facultado apresentar perguntas por 
intermédio do Conselheiro Instrutor. 
IV- Art. 16. Se o denunciado não for encontrado, ou for declarado 
revel, o Presidente do Conselho ou o Conselheiro Corregedor 
designar-lhe-á um defensor dativo. 
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. 
 
35. Art. 59 Do código de processo ético - Decorridos ________ 
após o cumprimento da pena e sem que tenha sofrido qualquer 
outra penalidade ético-disciplinar, poderá o médico requerer sua 
reabilitação ao Conselho Regional de Medicina onde está inscrito, 
com a retirada de seu prontuário dos apontamentos referentes a 
condenações anteriores. 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima: 
a) 2 anos. 
b) 3 anos. 
c) 4 anos. 
d) 5 anos. 
 
36. Art. 62. Do código de processo ético- Todo processo 
disciplinar paralisado há mais de ____________, pendente de 
despacho ou julgamento, será arquivado ex-officio ou sob 
requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem 
apuradas as responsabilidades pela paralisação. 
a) 6 meses. 
b) 1 ano. 
c) 2 anos. 
d) 3 anos. 
 
37. Do código de processo ético -Art. 47. As nulidades 
considerar-se-ão sanadas: 
I - se não forem argüidas em tempo oportuno; 
II - se, praticado por outra forma, o ato atingir suas finalidades; 
III - se a parte, ainda que tacitamente, aceitar seus efeitos. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) I, II e III. 
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38. 

 
Podemos dizer que a indicação 5 do pâncreas  equivale a : 
a) Processo uncinado do pâncreas. 
b) Pancreatic notch. 
c) Corpo do pâncreas. 
d) Superfície anterior do pâncreas. 
 
39. A artrite Reumatóide Atinge cerca de _______da população 
mundial e a prevalência aumenta com a idade, podendo chegar 
até a _________ em mulheres com mais de 55 anos. Mulheres 
são mais freqüentemente afetadas do que os homens. No Brasil, 
estima-se que cerca de 1,5 milhão de pessoas seja acometida 
pela doença, na maioria mulheres em idade economicamente 
ativa - entre 30 e 50 anos. Especialistas alertam também que o 
número de pessoas atingidas pela artrite reumatóide deve 
aumentar expressivamente nos próximos anos com o 
envelhecimento da população. 
 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima: 
a) 1% e 5%. 
b) 2% e 5%. 
c) 1% e 3%. 
d) 3% e 5%. 
 
40. Doenças ginecológicas, também chamada de síndrome 
vestibular. O principal sintoma é dor crônica genital, que pode 
estar relacionada a traumatismos locais, medicamentos ou 
produtos de uso crônico, cirurgias anteriores, infecções 
urogenitais, processos depressivos, dificuldade na relação que 
leva a espasmos musculares, diabetes e climatério. 
Estamos falando de: 
a) Endometriose. 
b) Vulvodinea. 
c) Doença inflamatória pélvica. 
d) Herpes genital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 








