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Cargo: Médico Clínico Geral 
 
Língua Portuguesa 
 

Leia o fragmento da crônica abaixo e responda às questões 
01 e 02. 

 
DE QUEM SÃO OS MENINOS DE RUA? 

           
       Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu 
braço, falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo 
que não tinha certa de que estava pedindo dinheiro. Não 
estava. Queria saber a hora 
       Talvez não fosse um Menino De Família, mas também 
não era um Menino De Rua. É assim que a gente divide. 
Menino De Família é aquele bem-vestido com tênis da moda e 
camiseta de marca, que usa relógio e a mãe dá outro se o 
dele for roubado por um Menino De Rua. Menino De Rua é 
aquele que quando a gente passa perto segura a bolsa com 
força porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. 
Ouvindo essas expressões tem-se a impressão de que as 
coisas se passam muito naturalmente, uns nascendo De 
Família, outros nascendo De Rua. Como se a rua, e não uma 
família, não um pai e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe 
os tivesse gerado, sendo eles filhos diretos dos 
paralelepípedos e das calçadas, diferentes, portanto, das 
outras crianças, e excluídos das preocupações que temos 
com elas.  
         É por isso, talvez, que, se vemos uma criança bem-
vestida chorando sozinha numa shopping Center ou num 
supermercado, logo nos acercamos protetores, perguntando 
se está perdida, ou precisando de alguma coisa. Mas se 
vemos uma criança maltrapilha chorando num sinal com uma 
caixa de chicletes na mão, engrenamos a primeira no carro e 
nos afastamos pensando vagamente no seu abandono [...] 
 

Ref.: COLASANTI, Marina. Eu sei, mas não devia.  
Rio de Janeiro: Rocco, 1996. 

           Crônica publicada na revista Manchete em 1986. 
 
01. Identifique a alternativa correta quanto a reação da 
narradora quando foi abordada por um menino na rua: 
I- Indiferença. 
II- Medo. 
III- Discriminação.  
a) Apenas III está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas I está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
02. “Como se a rua, e não uma família, não um pai e uma 
mãe, ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado...” 
Aponte a alternativa correta quanto ao sentido que a 
conjunção “e” apresenta: 
I-Expressa oposição, uma ideia contrária em relação à oração 
anterior, equivalente a, mas. 
II- Expressa adição, ou seja, soma de ideias. 
III- Expressa alternância. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
03. Identifique a alternativa correta quanto o por que da 
conjunção “ou” exprimir alternância ou exclusão: 
a) Essa conjunção introduz a alternativa de que uma mãe não 

poderia jamais ter gerado o menino de rua. 
b) Essa conjunção introduz a alternativa de que uma mãe 

apenas poderia ter gerado o menino de rua, excluindo um 
pai e uma mãe e também uma família. 

c) Essa conjunção introduz a família presente na vida do 
menino de rua. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 

04. Identifique a alternativa correta quanto a Oração 
Subordinada Substantiva Completiva Nominal: 
a) Bruna esperou que o marido voltasse.  
b) “O certo é que a pacata fisionomia da cidadezinha ganhou 

animação.” (Carlos Povina Cavalcânti). 
c) “Deixei-me estar em casa, desde a tarde, na esperança de 

que me chamasse.” (A. Olavo Pereira). 
d) Nenhumas das alternativas estão corretas 
 
05. Assinale a alternativa correta quanto a Oração 
Subordinada Adverbial Temporal: 
I- Minha mãe ficava acordada até que eu voltasse. 
II- “A situação de Mendonça, ao passo que se tornara mais 
clara, estava mais difícil que antes.” (M. de Assis). 
III- “Quando sentiu que ia chegando, cruzou os braços no 
peito, não fosse o coração saltar-lhe.” (J. Geraldo Vieira). 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
06. Identifique a alternativa correta quanto a Concordância 
Verbal: 
a) “Zito envelhecia a olhos vistos.” (Autran Dourado). 
b) Não faltarão pessoas que nos queiram ajudar. 
c) O vale e a montanha são frescos. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
07. Aponte a alternativa correta quanto a Regência Nominal: 
a) “Não há mais que uma só verdadeira justiça, que em Deus 

reside, e de Deus emana.” (Antônio de Castilho). 
b) Não procedem as acusações que lhes fazem. 
c) Eu estava ansioso para rever a cidade do Rio de Janeiro. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
08. Assinale a alternativa correta quanto ao sinal de 
pontuação “Reticências”: 
I- Para indicar suspensão ou interrupção do pensamento, ou 
ainda, corte da frase de um personagem pelo interlocutor, nos 
diálogos. 
II- Para sugerir movimento ou a continuação de um fato. 
III- Para sinalar supressão da palavra(s) numa frase transcrita. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
09. Identifique a alternativa correta quanto a “Vírgula”: 
a) Para separar palavras, ou orações justapostas assindéticas. 
b) Para indicar a elipse de um termo. 
c) Para separar vocativos. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
10. Assinale a alternativa correta quanto a Crase: 
I- “Tudo cheirava à velhice.” (Viriato Correia). 
II- Casarão do império cede lugar à edifício. 
III- Devemos aliar a teoria à prática. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas III está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
11. Identifique a alternativa correta quanto à pontuação: 
a) “Mas padre Anselmo era assim mesmo: amigo dos pobres.” 

(João Clímaco Bezerra). 
b) “Mas padre Anselmo era assim mesmo, amigo dos pobres.” 

(João Clímaco Bezerra). 
c) “Mas padre, Anselmo era assim mesmo, amigo dos pobres.” 

(João Clímaco Bezerra). 
d) Nenhuma das alternativas está correta.  
 
12. Aponte a alternativa correta quanto a Derivação por 
Derivação Parassintética: 
a) Supersônico. 
b) Empapelar. 
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c) Refresco. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
13. Assinale a alternativa correta quanto a Regência Verbal: 
a) “Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à 

nova instituição.” (Machado de Assis). 
b) Brasileiro fica ansioso para ver a Xuxa. 
c) “Procura agradá-lo de toda forma.” (Ciro dos Anjos). 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
14. Identifique a alternativa correta quanto a Oração 
Subordinada Adjetiva: 
a) “Era esta a verdade que ninguém contestou.” (C. Castelo 

Branco). 
b) Quando amanhece, sopram ventos frescos. 
c) É necessário que você compareça ao local combinado. 
d) Nenhuma das alternativas está correta.  
 
15. Aponte a alternativa correta quanto a Concordância 
Nominal: 
a) Uma ânsia, uma aflição, uma angústia repentina começou a 

me apertar a alma. 
b) “... esperavam-nos alguns tios e tias maternos, com os 

quais fomos viver”. (Humberto de Campos). 
c) “Aí estavam o rio e as suas lavadeiras.” (C. Povina 

Cavalcânti). 
d) Nenhuma das alternativas está correta.  
 
16. Assinale a alternativa correta quanto ao Pronome Relativo 
Variável: 
a) Posso saber o motivo por que desistiu do concurso? 
b) Sejamos gratos a Deus, a quem tudo devemos. 
c) “Tirei um colete velho, em cujo bolso trazia cinco moedas 

de ouro.” (Machado de Assis). 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Sobre as diretrizes e bases de implantação do SUS - As 
ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão organizados de 
forma regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade crescente. Estamos falando do artigo: 
a) 6º 
b) 7º 
c) 8º 
d) 9º 
 
18. Sobre as diretrizes e bases de implantação do SUS - Art. 
15º - A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios 
exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes 
atribuições: 
I- Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde 
da população e das condições ambientais. 
II- Organização e coordenação do sistema de informação em 
saúde. 
III- elaboração de normas técnicas e estabelecimento de 
padrões de qualidade e parâmetros de custos que 
caracterizam a assistência à saúde. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Todas as afirmativas. 
 
19. Sobre as diretrizes e bases de implantação do SUS - Art. 
18° - À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), 
compete: 
I- Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
II - Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
III - Colaborar com a União e com os Estados na execução da 
vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 

c) Apenas III. 
d) Todas as afirmativas. 
 
20. Sobre as diretrizes e bases de implantação do SUS - Os 
critérios e valores para a remuneração de serviços e os 
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela 
direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), 
aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 
Estamos falando do artigo: 
a) 23° 
b) 24° 
c) 25° 
d) 26° 
 
21. Sobre as diretrizes e bases de implantação do SUS - 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) 32° 
b) 33° 
c) 34° 
d) 35° 
 
22. Analise algumas prevenções de doenças respiratórias: 
I- Cuidar da higiene das mãos de familiares, ou outras 
pessoas com infecção respiratória viral. 
II- Evitar o contato de crianças sadias com pessoas com 
infecção respiratória. 
III- Dormir em local arejado e umedecido. 
IV- Usar agasalho quando sair ao ar livre. 
V- Evitar acúmulo de poeira em casa. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III e IV. 
c) Apenas IV e V. 
d) Todas as afirmativas.  
 
23. É um processo irritativo das vias nasais caracterizando-se 
por espirro, produção excessiva de muco, coceira no céu da 
boca e congestão nasal. 
Estamos falando de: 
a) Rinite. 
b) Bronquite. 
c) Asma. 
d) Gripe. 
 
24. São afecções do pulmão:  
I- Tuberculose Pulmonar: Causada por um micro-organismo 
denominado Bacilo de Koch, a tuberculose pulmonar atinge 
principalmente pessoas debilitadas, com deficiência no 
sistema de defesa orgânica. Pessoas de vida e alimentação 
irregulares, usuários de bebidas alcoólicas e portadores do 
vírus da AIDS (HIV) correm um risco maior de contrair 
tuberculose. 
II- Enfisema Pulmonar: O hábito de fumar é a principal causa 
do enfisema pulmonar. A doença está associada a estados 
gripais, caracterizando-se por pneumonias frequentes e falta 
de ar constante, que prejudicam o desempenho físico. A 
diminuição da capacidade respiratória dos pulmões atinge 
com mais frequência às pessoas idosas, exigindo mais 
atenção. 
III- Pneumonia: A pneumonia, um processo inflamatório dos 
pulmões, pode ser causada por vários tipos de micro-
organismos, havendo tratamento específico para cada um 
deles. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Todas as afirmativas. 
 
25. O pâncreas é uma glândula em forma de folha, com 
aproximadamente _______ de comprimento. 
Qual alternativa preenche corretamente a lacuna? 
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a) 11 cm. 
b) 12 cm. 
c) 13 cm. 
d) 14 cm. 
 
26. A Doença de Crohn é uma inflamação crônica do trato 
gastrintestinal, de origem desconhecida que envolve o 
intestino fino (íleo) em _____ dos pacientes, a região ileocecal 
em ____ dos casos ou uma região maior, a íleo-cólon direita. 
Qual das alternativas melhor preenche as lacunas? 
a) 20% e 30% 
b) 30% e 40% 
c) 40% e 50% 
d) 50% e 60% 
 
27. O ser humano possui dois rins que têm cor vermelho-
escuro e forma de um grão de feijão. Em uma pessoa adulta 
os rins medem:  
a) 12cm cada um e pesam 130 a 170g cada um.  
b) 13cm cada um e pesam 150 a 190g cada um.  
c) 14cm cada um e pesam 150 a 190g cada um.  
d) 15cm cada um e pesam 130 a 170g cada um.  
 
28. Caracteriza-se pela presença de albumina e sangue na 
urina, edema e hipertensão. 
Estamos falando de: 
a) Nefrite. 
b) Infecção Urinária. 
c) Cálculo renal. 
d) Obstrução urinária. 
 
29. Surge quando o rim sofre a ação de uma doença que 
deteriora irreversivelmente a função renal, apresentando-se 
com retenção de ureia, anemia, hipertensão arterial, entre 
outros. 
Estamos falando de: 
a) Tumores renais. 
b) Insuficiência renal crônica. 
c) Insuficiência renal aguda. 
d) Cálculo renal. 
 
30. Para prevenir o surgimento de doenças cardíacas, é 
necessário adotar alguns hábitos e tomar algumas medidas, 
como: 
I- Controlar o colesterol sanguíneo. 
II- Prevenir e controlar a diabetes. 
III- Prevenir e controlar a hipertensão (pressão alta). 
IV- Não fumar. 
V- Ingerir álcool com moderação. 
VI- Manter um peso saudável. 
VII- Praticar exercícios físicos regularmente. 
VIII- Adotar uma dieta saudável. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Todas as afirmativas. 
b) Apenas I, II, III e IV. 
c) Apenas V, VI, VII e VIII. 
d) Apenas I, II, V e VII. 
 
31. Podem ser causas de dor pélvica: 
I- Gravidez ectópica. 
II- Endometriose. 
III- Fibromas. 
IV- Cistos de ovário grandes ou sua ruptura. 
V- Mittelschmerz (dor que ocorre no meio do ciclo menstrual 
causada pela ovulação). 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas IV e V. 
d) Todas as afirmativas. 
 
32. Causas de Secreção Vaginal Anormal-Infecção: 
I- Bactérias (p.ex., Clamídias e Gonococos). 
II- Fungos (p.ex., Candida, sobretudo em mulheres diabéticas, 
grávidas ou que estejam fazendo uso de antibióticos). 
III- Protozoários (p.ex., Trichomonas Vaginalis). 

IV- Vírus (p.ex., Papilomavírus humano e o Herpesvírus). 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) Todas as afirmativas. 
 
33. Qual o termo médico utilizado para menstruação dolorosa? 
a) Dismenorréia. 
b) Menorragia. 
c) Metrorragia. 
d) Oligomenorréia. 
 
34. De acordo com o código de processo ético - Artigo 15° diz 
que: 
a) Se o denunciado não for encontrado, ou for declarado revel, 

o Presidente do Conselho ou o Conselheiro Corregedor 
designar-lhe-á um defensor dativo. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Antes de iniciar o interrogatório, o Conselheiro Instrutor 
cientificará ao denunciado que está desobrigado de 
responder às perguntas que lhe forem formuladas. 

 
35. De acordo com o código de processo ético - A acareação 
será admitida entre denunciantes, denunciados e 
testemunhas, sempre que suas declarações divergirem sobre 
fatos ou circunstâncias relevantes. Estamos falando do artigo: 
a) 24° 
b) 25° 
c) 26° 
d) 27° 
 
36. De acordo com o código de processo ético - Transitada em 
julgado a decisão e, no caso de recurso, publicado o acórdão 
na forma estatuída pelo Regimento Interno do Conselho 
Federal de Medicina, serão os autos devolvidos à instância de 
origem do processo, para execução. Estamos falando do 
artigo: 
a) 55° 
b) 56° 
c) 57° 
d) 58° 
 
37. De acordo com o código de processo ético - A punibilidade 
por falta ética sujeita a Processo Ético-Profissional prescreve 
em 05 (cinco) anos, contados a partir da data do 
conhecimento do fato pelo Conselho Regional de Medicina. 
Estamos falando do artigo: 
a) 59º 
b) 60º 
c) 61º 
d) 62° 
 
38. De acordo com o código de processo ético - Art.47° As 
nulidades considerar-se-ão sanadas: 
I - Se não forem arguidas 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 e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) Todas as afirmativas. 
 
39. De acordo com o código de processo ético - Nenhum ato 
será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para 
as partes. Estamos falando do artigo: 
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a) 41° 
b) 42° 
c) 43° 
d) 44° 
 
40. De acordo com o código de processo ético - O Conselheiro 
que incorrer em impedimento deve comunicar o fato ao 
Presidente do Conselho, abstendo-se de atuar. Estamos 
falando do artigo: 
a) 41° 
b) 42° 
c) 43° 
d) 44° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







