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Cargo: Médico Clínico Geral 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Assinale a alternativa que dê a função sintática dos termos sublinhados, respectivamente, na frase: “E quando o amor ao 

dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu.”  
a) Complemento nominal, objeto indireto, predicativo do sujeito, adjunto adverbial. 
b) Adjunto adnominal, objeto direto, predicativo do sujeito, adjunto adnominal. 
c) Complemento nominal, objeto direto, predicativo do objeto, adjunto nominal. 
d) Adjunto adverbial, objeto indireto, predicativo do objeto, adjunto adverbial. 
 
02.  Assinale a alternativa que contenha substantivos, respectivamente: heterônimo, sobrecomum e epiceno. 
a) Dentista, zangão, boi. 
b) Testemunha, pessoa, tatu. 
c) Ator, cliente, cavalo. 
d) Homem, vítima, onça. 
 

Leia atentamente a música abaixo para responder as questões de 03 a 05: 
 

Foi com meu pai 
Composição: Jorge Pontes 

Sempre ouvi dizer que homenagem é pra quem já morreu. 
Toda uma vida para ser lembrado só quando se vai para eternidade. 
Quero saber, quem foi que disse essa barbaridade? 
Quero fazer a minha homenagem com meu pai ainda comigo. 
Porque esperar a morte traiçoeira, não tem que ser de forma derradeira. 
Se ele já merece por tudo que fez. 
Eu vejo ainda no meu velho pai aquele símbolo de fortaleza. 
Um homem sábio com muita destreza e que no ofício não tinha moleza. 
Com seu jeitão simples transparente. 
Só de conversar dava pra perceber que aquele ali era gente decente. 
Com passos, largos foi alcançando tudo que queria, 
ligeiramente eu já aprendia qual a era a receita da felicidade. 
No vocabulário, não existia a palavra fiado,  
com ele tudo era na hora, pago no dinheiro vivo timtim por timtim. 
E é por isso que esse caboclo vai ser para mim um grande exemplo de honestidade, 
seja aqui comigo ou na posteridade. 
REFRÃO: 
Foi com meu pai que aprendi sempre a falar a verdade. 
E mesmo ainda tendo pouca idade aprendi que era feio mentir. 
Foi com meu pai que aprendi tudo bem direitinho,  
e que apesar da vida ter espinhos o mais gostoso é saber desviar. 
Foi com meu pai, que sempre foi um grande conselheiro,  
dizia filho um homem que tem nome não precisa de dinheiro. 
 
03.  No trecho “No vocabulário não existia a palavra fiado, com ele tudo era na hora, pago no dinheiro vivo timtim por timtim”, o 

compositor deixou explícito que:  
a) O seu pai não fazia nenhum tipo de dívida, pagando tudo à vista. 
b) Seu pai não conseguia pronunciar a palavra “fiado”. 
c) O seu pai não fazia nenhum tipo de dívida, no entanto, parcelava o pagamento. 
d) O seu pai, às vezes, tinha que parcelar a dívida. 
 
04. Qual frase abaixo não está de acordo com a canção “Foi com meu pai”? 
a) Só devemos fazer homenagem para as pessoas que já morreram. 
b) O autor quis dizer que seu pai pagava cada centavo daquilo que adquiria. 
c) Aprendeu com o seu pai que é feio mentir. 
d) O autor quis mostrar o quanto seu pai era um homem sábio. 
 
05.  Quando o compositor cita: “E é por isso que esse caboclo vai ser para mim um grande exemplo de honestidade seja aqui comigo 

ou na posteridade”, ele quis demonstrar que:  
a) Após a morte de seu pai, ele deixará de ser seguido como exemplo de honestidade. 
b) Seu pai já está com os dias contados. 
c) Que mesmo após a morte, seu pai continuará sendo um exemplo de honestidade. 
d) Que mesmo após a morte, seu pai será lembrado em homenagens de outros compositores. 
 
06. Indique a alternativa que não apresenta erro de regência: 
a) São poucos os recursos que você dispõe para eu poder agir com eficácia. 
b) É esta a música de que você mais gosta? 
c) Solicitamos aos senhores funcionários de que evitem faltas e atrasos inúteis. 
d) Deverão haver vários conflitos no próximo debate entre os políticos. 
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07. Observe a tirinha abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

 
Disponível em <http://blog.drpepper.com.br/>  

 
a) Os amigos adoram a tecnologia, assim possuem o mesmo celular. 
b) O primeiro personagem critica o modelo do celular do segundo personagem por ter formato maior que o dele, mas acaba 

colocando uma capa e tornando-o chamativo. 
c) O segundo personagem prefere o Galaxy S4, porque além de ser um excelente aparelho, consegue colocá-lo no seu bolso e nem 

precisa de capa para protegê-lo. 
d) O primeiro personagem prefere o Iphone, porque o mercado possui mais modelos de capa para esse aparelho. 

 
08. Assinale a única alternativa em que não há verbo impessoal: 
a) Durante o mês de janeiro, choveu muito. 
b) Faz sempre muito calor no nordeste brasileiro. 
c) Está muito frio aqui! 
d) Chovem balas nos tiroteios das favelas do Rio. 
 
09. Leia atentamente o poema e assinale a alternativa que classifica corretamente os advérbios grifados: 

 
Poema só para Jaime Ovalle 

 
Quando hoje acordei, ainda fazia escuro. 
(Embora a manhã já estivesse avançada).  
Chovia.  
Chovia uma triste chuva de resignação. 
Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite.  
Então me levantei,  
Bebi o café que eu mesmo preparei,  
Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando... (grifos nossos)  
- Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. (idem)  

 
Manuel Bandeira 

 
a) Tempo, tempo, modo. 
b) Tempo, lugar, afirmação. 
c) Lugar, intensidade, modo. 
d) Afirmação, tempo, intensidade. 
 
10. Assinale a alternativa que contém pela ordem, o nome do processo de formação das seguintes palavras: indispor, desvalorização, 
vinagre. 
a) Derivação por prefixação, derivação por prefixação e sufixação, composição por aglutinação. 
b) Derivação por sufixação, derivação parassintética, composição por justaposição. 
c) Derivação regressiva, derivação por prefixação e sufixação, derivação imprópria. 
d) Composição por justaposição, derivação parassintética, derivação regressiva. 
 
11. Relacione os sinônimos nas duas colunas abaixo e assinale a resposta correta: 
 

(1) Transformação 
(2) Voz 
(3) Falso 
(4) Raça 
(5) Homem 

(   ) Fonologia 
(   ) Pseudópodes 
(   ) Antropologia 
(   ) Etnografia 
(   ) Metamorfose 

 
a) 5, 4, 3, 2, 1. 
b) 2, 3, 5, 4, 1. 
c) 2, 3, 4, 1, 5. 
d) 3, 1, 2, 4, 5. 
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12. Leia as frases: 
 
I- Se nós ___________________, __________________ uma oportunidade a ela. 
II- Quando você _______________ a serenidade, ___________ condições de pensar melhor. 
III- Jamais ________ a verdade, se um dia souber; _______________ desiludida. 
 
Assinale a alternativa que preencha, respectivamente, as lacunas das frases de forma correta: 
a)  I- pudermos–daríamos.         II- manter – terá.          III- sabia – ficaria. 
b)  I- podéssemos – daremos. II- manter – teria.          III- saberá – ficaria. 
c)  I- pudéssemos– daríamos. II- mantiver – terá.        III- soube – ficará. 
d)  I- pudéssemos – daremos. II- mantiver – teria.       III- soube – ficará. 

 
 
 

13. Em uma das frases, o artigo definido está empregado de forma incorreta. Em qual? 
a) Li essa reportagem em A Gazeta. 
b) Este é o autor cujo o livro foi premiado. 
c) A Bahia é um estado muito quente. 
d) Era o aluno mais estudioso da turma. 
 
14. Classifique sintaticamente a oração destacada no período abaixo e assinale a alternativa correta: 
“A mulher objetou-lhe que não havia lugar em casa para mais uma cadeira.” 
a) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 
b) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
c) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
d) Oração subordinada substantiva predicativa. 
 
15. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas corretamente. 
a) Berinjela, expectativa, disfarçado, expremer, pexincha, disenteria. 
b) Majestoso, disfarse, empecilho, incinerar, bússula, beneficente. 
c) Expirar, mecha, exeder, exceção, rebuliço, esperimentar. 
d) Assessoria, xingar, sargento, cerejeira, expoente, obcecado. 
 
16. Assinale a alternativa em que a acentuação não foi utilizada corretamente. 
a) Álbum, órfã, mártir, lampâda, monossílabo, advérbio. 
b) Bônus, nível, tônico, circunfléxo, táxi, família. 
c) Enxáguo, paróxitona, lâmpada, matemática, inglês, código. 
d) Cronológico, tráfego, caráter, faísca, biquíni, herói.  

 
Conhecimentos Específicos 
 
17. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios 
exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes 
atribuições: 
I- Realização de operações externas de natureza financeira 
de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal. 
II- Propor a celebração de convênios, acordos e protocolos 
internacionais relativos à saúde, saneamento e o meio 
ambiente. 
III- Elaborar normas técnico-científicas de promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 
Está correto o q se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) Todas as afirmativas. 
 
18. À direção nacional do Sistema Único de Saúde - SUS 
compete: 
I- Prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios para o aperfeiçoamento da 
sua atuação institucional. 
II- Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional 
de Sangue, Componentes e Derivados. 
III- Elaborar o planejamento estratégico nacional no âmbito 
do SUS em cooperação técnica com os Estados, Municípios 
e Distrito 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 municipal do Sistema Único de Saúde - SUS, 
compete: 
I- Participar do planejamento, programação e organização da 
rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de 
Saúde - SUS, em articulação com sua direção estadual. 
II- Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
III- Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
Está correto o q se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) Todas as afirmativas. 
 
20. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde - 
SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera 
de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos 
respectivos conselhos de saúde. 
Estamos falando do artigo: 
a) 29° 
b) 30° 
c) 31° 
d) 32° 
 
21. Não será permitida a destinação de subvenções e 
auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com 
finalidade lucrativa. Estamos falando do artigo: 
a) 37° 
b) 38° 
c) 39° 
d) 40° 
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22. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica 
preservada nos serviços públicos e privados contratados, 
ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios 
estabelecidos com as entidades privadas. Estamos falando 
do artigo: 
a) 41° 
b) 42° 
c) 43° 
d) 44° 
 
23. A Norma Operacional Básica - NOB/SUS - ________, 
cuja elaboração é fruto de um amplo processo democrático 
que possibilitou a participação de diferentes segmentos da 
sociedade - em especial dos gestores das três esferas de 
governo e do Conselho Nacional de Saúde, é decorrente da 
experiência obtida com a aplicação da NOB/93, que 
possibilitou o fortalecimento do SUS ao impulsionar 
significativamente o processo de descentralização no país. 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima? 
a) 01/95. 
b) 01/96. 
c) 01/97. 
d) 01/98. 
 
24. O Cartão SUS Municipal foi instituído pela NOB/96 e 
regulamentado pela Portaria GM/MS nº 2.094, em 26 de 
fevereiro de: 
a) 1997. 
b) 1998. 
c) 1999. 
d) 2000. 
 
25. Nos municípios aonde 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- Auxilia nos mecanismos de referência e contra-referência 
intra e intermunicipal de pacientes. 
II- Facilita o acompanhamento e atualização permanente da 
Programação Pactuada e Integrada – PPI. 
III- Facilita a compensação financeira intermunicipal e 
interestadual. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I, II, e III. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas I e III. 
 
26. SINAN significa: 
a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação. 
b) Sistema Nacional de Análises de Notificação.  
c) Sistema Nacional de Assistência de Notificação. 
d) Sistema Nacional de Agravos de Normas. 
 
27. SISVAN significa: 
a) Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e 

Nutricional. 
b) Serviço de Informação de Vigilância Alimentar e 

Nutricional. 
c) Serviço Intensificado de Vigilância Alimentar e Nutricional. 
d) Sistema Intensificado de Vigilância Alimentar e Nutricional. 
 
28. A Lei n º _______ estabelece que, para receberem os 
recursos para cobertura das ações e serviços de saúde a 
serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal, seus gestores deverão contar com "contrapartida de 
recursos para a saúde no respectivo orçamento". O total 
dessa contrapartida de recursos financeiros dos orçamentos 
municipais e estaduais para a área da saúde deverá ser 
depositado nos Fundos Municipais e Estaduais de Saúde, de 
sorte que o Balanço Anual de cada Fundo possa refletir toda 

a aplicação em saúde, da respectiva esfera de governo. Qual 
das afirmativas melhor preenche a lacuna acima? 
a) 8142/90. 
b) 8143/90. 
c) 8144/90. 
d) 8145/90. 
 
29. A Declaração de Alma-Ata, como foi chamada, é o pacto 
assinado entre: 
a) 133 países. 
b) 134 países. 
c) 135 países. 
d) 136 países. 
 
30. Grande parte das DNC pela sua gravidade demanda 
tratamento hospitalar em algum momento de sua evolução. E 
nesses casos, a Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) pode desempenhar um papel fundamental, 
naqueles hospitais onde não há um núcleo de vigilância 
epidemiológica estruturado, contribuindo: 
I- Para o estabelecimento do diagnóstico, a partir de dados 
clínicos e epidemiológicos, orientando os exames específicos 
a serem solicitados, os espécimes clínicos a serem colhidos, 
e como estes devem ser armazenados e transportados até o 
laboratório. 
II- Na adoção, em tempo oportuno, de medidas de precaução 
e isolamento para impedir a disseminação do agente no 
ambiente hospitalar. 
III- Na orientação de quimioprofilaxia, ou de administração de 
imunobiológicos, dependendo do agravo, e em consonância 
com as normas técnicas estabelecidas pelos órgãos oficiais. 
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. 
 
31. A partir da década de 80, aumentou a frequência de 
_____________entre as mulheres, quando a transmissão 
heterossexual passou a predominar. Estamos falando de: 
a) Hepatite B. 
b) Hepatite C. 
c) AIDS. 
d) ANTRAZ. 
 
32. São aspectos epidemiológicos do Botulismo: 
a) Casos esporádicos ou surtos familiares. Pode ser 

responsável por morte súbita em lactentes. 
b) Aumento do número de casos nos períodos mais secos do 

ano, quando a baixa do volume de água nos reservatórios 
e mananciais proporciona a concentração do agente. 

c) Aumento do número de casos em épocas de calor e 
chuvas. 

d) Em populações aglomeradas, a incidência pode ser maior 
na primavera e no verão. Quadros graves e atípicos 
(apnéia e cianose) em lactentes. 

 
33. Não apresenta sazonalidade, nem distribuição geográfica 
especial. Ocorrência diretamente relacionada a condições de 
saneamento e aos hábitos individuais. Estamos falando de: 
a) Febre Tifóide. 
b) Febre Amarela. 
c) Febre Maculosa Brasileira. 
d) Febre do Nilo Ocidental. 
 
34. Concentra-se na Amazônia oriental. Nas regiões sudeste, 
nordeste e na Amazônia ocidental, a infecção é ausente. 
Estamos falando de: 
a) Hepatite A. 
b) Hepatite B. 
c) Hepatite C. 
d) Hepatite Delta. 
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35. Epidemias em períodos chuvosos, principalmente em 
grandes centros urbanos onde ocorrem enchentes. Também 
são acometidos trabalhadores em limpeza e desentupimento 
de esgotos, garis, catadores de lixo, agricultores, veterinários, 
tratadores de animais, pescadores, militares, bombeiros e 
trabalhadores em laboratórios. Estamos falando de: 
a) Influenza. 
b) Leptospirose. 
c) Leishmaniose Visceral. 
d) Hepatite E. 
 
36. Endêmica na região amazônica. Casos autóctones 
esporádicos em áreas cobertas por mata atlântica no 
município de São Paulo. Estamos falando de: 
a) Sarampo. 
b) Peste. 
c) Malária. 
d) Rubéola. 
 
37. Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou 
ou do qual não participou efetivamente. Qual artigo é esse do 
código de ética? 
a) 32º 
b) 33º 
c) 34º 
d) 35º 
 
38. Deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou 
infringir a legislação pertinente. Qual artigo é esse do código 
de ética? 
a) 42º 
b) 43º 
c) 44º 
d) 45º 
 
39. Efetuar qualquer procedimento médico sem o 
esclarecimento e consentimento prévios do paciente ou de 
seu responsável legal, salvo iminente perigo de vida. Que 
artigo é esse do código de ética? 
a) 43º 
b) 44° 
c) 45° 
d) 46° 
 
40. Alimentar compulsoriamente qualquer pessoa em greve de 
fome que for considerada capaz, física e mentalmente, de 
fazer juízo perfeito das possíveis consequências 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. Que artigo é esse do código 
de ética? 
a) 51º 
b) 52° 
c) 53° 
d) 54º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




