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Cargo: Médico (Segunda á Sexta – Feira) 
 
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. “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício”. Esta frase faz parte de qual artigo da Lei nº 8.080  de 
19 de Setembro de 1990? 
a) Art. 1º 
b) Art. 2º  
c) Art. 3º 
d) Art. 4º 
 
18. De acordo com a Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990 
Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde-SUS: 
I - A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas, para 
consumo humano. 
II - Participação no controle e na fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos. 
III - O incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento 
científico e tecnológico. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
19. De acordo com a Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990, a 
União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão, 
em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições: 
I - Organização e coordenação do sistema de informação em 
saúde. 
II - Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões 
de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a 
assistência à saúde. 
III - Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões 
de qualidade para promoção da saúde do trabalhador. 
Estamos falando do artigo: 
a) Art. 13º 
b) Art. 14º 
c) Art. 15º 
d) Art. 16º 
 

20. De acordo com a Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990, à 
direção nacional do Sistema Único de Saúde-SUS compete: 
I- Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da 
qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de 
consumo e uso humano; 
II - Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias 
de interesse para a saúde; 
III - Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema 
Único de Saúde-SUS e os serviços privados contratados de 
assistência à saúde. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Todas as afirmativas. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas I e III. 
 
21. Das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, 
supervisionadas pela direção nacional do Sistema Único de 
Saúde-SUS, permanecerão como referencial de prestação de 
serviços, formação de recursos humanos e para transferência de 
tecnologia. Estamos falando do artigo: 
a) Art. 40° 
b) Art. 41° 
c) Art. 42° 
d) Art. 43° 
 
22. De acordo com a constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se 
nas suas relações internacionais por alguns dos seguintes 
princípios: 
I – Intervenção. 
II - Igualdade entre os Estados. 
III - Defesa da paz. 
IV - Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas II, III e IV. 
c) Apenas I, III e IV. 
d) Todas as afirmativas. 
 
23. Foi apenas na década de ______ que “a vigilância passou a 
ser apresentada mais claramente sob o ponto de vista de 
articulação com outras ações de saúde”. Os Centros de Controle 
e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), por 
exemplo, definiram esse novo sistema onde “as ações referentes 
aos dados coletados (coleta, análise e interpretação) se articulam 
à informação periódica como instrumento da prevenção”, o que 
implica uma ação de controle sobre os riscos ambientais para a 
saúde. 
Qual década foi essa? 
a) 60. 
b) 70. 
c) 80. 
d) 90. 
 
24. O processo de municipalização, na medida em que venha a 
significar uma efetiva redefinição de funções e competências 
entre os níveis de governo do SUS, implica a constituição de 
sistemas municipais de saúde, nos quais se pode identificar o 
modelo de gestão e de atenção à saúde ou modelo assistencial. 
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. 
A alternativa que melhor preenche a lacuna acima é: 
a) NOB 001/92. 
b) NOB 001/93. 
c) NOB 002/92. 
d) NOB 002/93. 
 
25. Na perspectiva técnica da implementação da vigilância da 
saúde, a metodologia do planejamento e programação poderia ser 
aplicada em distintos momentos com a seguinte seqüência lógica: 
I- Análise da situação de saúde. 
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II- Desenho de situação-objetivo. 
III- Desenho das estratégias. 
IV- Programação, acompanhamento e avaliação. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I, II, e III. 
b) Apenas II, III e IV. 
c) Apenas I, III e IV. 
d) Todas as afirmativas. 
 
26. As principais modalidades de indicadores de saúde são: 
I- Mortalidade / sobrevivência. 
II- Morbidade / gravidade / incapacidade. 
III- Nutrição / crescimento e desenvolvimento. 
IV- Aspectos demográficos. 
V- Condições socioeconômicas. 
VI- Saúde ambiental. 
VII- Serviços de saúde. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I, II, III e IV. 
b) Apenas II, III, IV e V. 
c) Apenas IV, V, VI e VII. 
d) Todas as afirmativas. 
 
27. Avaliação direta do estado nutricional, se da por: 
I - Avaliações dietéticas (inquéritos dietéticos e cálculo de 
consumo de nutrientes). 
II - Avaliações clínicas (antropometria: peso, 
comprimento/estatura, perímetro cefálico pregas cutâneas, IMC). 
III- Avaliações laboratoriais (metabolismo do ferro, vitaminas 
lipossolúveis ou de acumulação). 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
28. Consideramos: 
a) 17 anos (população jovem); 18 a 64 anos (população 

economicamente ativa) e 65 anos e mais (população idosa). 
b) 18 anos (população jovem); 19 a 63 anos (população 

economicamente ativa) e 64 anos e mais (população idosa). 
c) 14 anos (população jovem); 15 a 64 anos (população 

economicamente ativa) e 65 anos e mais (população idosa). 
d) 20 anos (população jovem); 21 a 64 anos (população 

economicamente ativa) e 65 anos e mais (população idosa). 
 
29. Em geral, o paciente sente as juntas rígidas como se 
estivesse "enferrujado" ao acordar pela manhã e esta rigidez 
articular pode durar mais de uma hora. Fadiga inexplicável, 
inchaço e vermelhidão das articulações, principalmente das mãos, 
são outros sinais observados. 
Esses são sintomas de: 
a) Esporão. 
b) Artrite reumatoide. 
c) Bico de Papagaio. 
d) Gota. 
 
30. A melhor medida é evitar o aumento de ácido úrico no 
organismo, regulando a prática de exercícios físicos e a 
obesidade, assim como consumo de álcool e controle da dieta. 
Está prevenção é para: 
a) Gota. 
b) Artrite. 
c) Esporão. 
d) Cálculo renal. 
 
31. De acordo com o código de ética- 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 do: 
a) Art. 11º 
b) Art. 12º  
c) Art. 13º 
d) Art.14º 
 

32. De acordo com o Art. 37°, podemos dizer que: 
a) Deixar de comparecer a plantão em horário preestabelecido ou 

abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por motivo 
de força maior. 

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

c) Receitar ou atestar de forma secreta ou ilegível, assim como 
assinar em branco folhas de receituários, laudos, atestados ou 
quaisquer outros documentos médicos. 

d) Deixar de esclarecer ao trabalhador sobre condições de 
trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo comunicar 
o fato aos responsáveis, às autoridades e ao Conselho 
Regional de Medicina. 

 
33. É vedado ao médico, art 49°: 
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) Discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer 
pretexto. 

c) Participar da prática de tortura ou de outras formas de 
procedimento degradantes, desumanas ou cruéis, ser 
conivente com tais práticas ou não as denunciar quando delas 
tiver conhecimento. 

d) Efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e 
consentimento prévios do paciente ou de seu responsável 
legal, salvo iminente perigo de vida. 

 
34. É vedado ao médico: Prescrever tratamento ou outros 
procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de 
urgência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, 
nesse caso, fazê-lo imediatamente cessado o impedimento. 
Estamos falando do artigo: 
a) 62°. 
b) 63°. 
c) 64°. 
d) 65°. 
 
35. No que diz respeito ao segredo médico, é vedado ao médico 
de acordo com o artigo 103°: 
a) Deixar de orientar seus auxiliares e de zelar para que 

respeitem o segredo profissional a que estão obrigados por lei. 
b) Revelar segredo profissional referente a paciente menor de 

idade, inclusive a seus pais ou responsáveis legais, desde que 
o menor tenha capacidade de avaliar seu problema e de 
conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo, salvo 
quando a não revelação possa acarretar danos ao paciente. 

c) Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes 
ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação 
de assuntos médicos em programas de rádio, televisão ou 
cinema, e em artigos, entrevistas ou reportagens em jornais, 
revistas ou outras publicações leigas. 

d) 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. 

 
36. Fraqueza; Sensação de desmaio; Palidez; Falta de apetite; 
Tontura; Cansaço; Sono; Indisposição; Dor de cabeça; Unhas 
fracas; Pele seca; Queda de cabelo; Falta de ar; Palidez nas 
mucosas dos olhos e boca; Falhas na memória e Dificuldades na 
concentração. São sintomas de: 
a) Anemia hemolítica. 
b) Anemia ferropriva. 
c) Anemia de Fanconi. 
d) Anemia aplástica. 
 
37. CID 10 para anemia Falciforme, EXCETO: 
a) D57 Transtornos falciformes. 
b) D57.0 Anemia falciforme com crise. 
c) D57.1 Anemia falciforme sem crise. 
d) D57.7 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos. 
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38. O rim também é responsável pela produção dos seguintes 
hormônios: 
I- Eritropoietina - Aumenta a pressão arterial. 
II- Sistema renina angiotensina aldosterona - estimula a produção 
de glóbulos vermelhos. 
III- Calcitriol - Vitamina D ativada, aumentando o cálcio dos ossos 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) I, II e III. 
 
39. Como o albinismo é uma desordem genética, não existe 
tratamento para reverter o quadro. 
Pessoas com albinismo devem usar proteção solar sempre que 
estiverem em ambientes expostos ao sol e ser acompanhadas por 
um dermatologista para avaliação da pele e detecção de lesões 
que possam predispor ao surgimento do câncer. As orientações 
abaixo devem ser seguidas, exceto: 
a) Usar protetores solares sempre com FPS 30 ou maior, que 

sejam efetivos contra raios UVA e UVB. 
b) Evitar exposições solares de risco, como estar em ambientes 

ao ar livre entre 12 e 15 horas em dias de sol ou mormaço. 
c) Usar roupas que protejam contra os raios UV, como camisas 

de manga longa e chapéus com aba. 
d) Proteger os olhos usando óculos escuros com proteção UV. 
 
40. A alopécia areata, conhecida vulgarmente como "pelada", é 
uma doença de causa desconhecida que atinge igualmente 
homens e mulheres, caracterizando-se pela queda repentina dos 
pêlos nas áreas afetadas, sem alteração da superfície cutânea.  
Entre as possíveis causas, estão uma predisposição genética que 
seria estimulada por fatores desencadeantes, como o estresse 
emocional e fenômenos autoimunes.  
Estamos falando de: 
a) Acne. 
b) Alopécia Areata. 
c) Angiomas. 
d) Angiodermite pigmentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








