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Cargo: Médico de Família (PSF) 
 
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 
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com as galinhas, o guará perde sua cor especial, desbota. Isso 
porque a cor advém de sua 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. “O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
orgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, 
da administração direta e indireta e das fundações mantidas 
pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde-SUS.” 
Esta frase faz parte de qual artigo da Lei nº 8.080 de 19 de 
Setembro de 1990? 
a) Art. 1° 
b) Art. 2º 
c) Art. 3º 
d) Art. 4º 
 
18. De acordo com a Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990, 
entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um 
conjunto de atividades que se destina, através das ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 
proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a 
recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho, abrangendo: 
I - Avaliação do impacto que as tecnologias provocam á saúde. 
II - Participação na normatização, fiscalização e controle dos 
serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas 
públicas e privadas. 
III - Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas 
no processo de trabalho, tendo na sua elaboração, a 
colaboração das entidades sindicais. 
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, 
“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) Art. 6º 

b) Art. 7º 
c) Art. 8º 
d) Art. 9º 
 
20. De acordo com a Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990, 
fazem parte do funcionamento, exceto: 
a) Art.19°. Ao Distrito Federal competem as atribuições 

reservadas aos Estados e aos Municípios. 
b) Art. 21°. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.  
c) Art. 22°. Na prestação de serviços privados de assistência à 

saúde, serão observados os princípios éticos e as normas 
expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de 
Saúde-SUS quanto às condições para seu funcionamento.  

d) Art. 23°. É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à 
saúde, salvo através de doações de organismos 
internacionais vinculados à Organização das Nações 
Unidas, de entidades de cooperação técnica e de 
financiamento e empréstimos. 

 
21. De acordo com a Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990, 
Art. 33°.  
a) 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. 

b) As autoridades responsáveis pela distribuição da receita 
efetivamente arrecadada transferirão automaticamente ao 
Fundo Nacional de Saúde-FNS, observado o critério do 
parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros 
correspondentes às dotações consignadas no orçamento 
da Seguridade Social, a projetos e atividades a serem 
executados no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS. 

c) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único 
de Saúde-SUS será ascendente, do nível local até o 
federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, 
compatibilizando-se as necessidades da política de saúde 
com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos 
Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União. 

d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a 
serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em 
função das características epidemiológicas e da 
organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. 

 
22. De acordo com a constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
em alguns dos seguintes termos: 
I- É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 
II - É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado 
o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 
III - Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado. 
IV - Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 
locais abertos ao público, independentemente de autorização, 
desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada 
para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 
autoridade competente. 
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) I, II, III e IV. 
 
23. A partir do ano ______ que o Ministério da Saúde formula a 
denominada Vigilância Ambiental, onde “a vigilância ambiental 
em saúde se configura como um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio 
ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade 
de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle 
dos fatores de riscos e das doenças ou agravos relacionados à 
variável ambiental”. 
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Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima? 
a) 1999. 
b) 2000. 
c) 2001. 
d) 2002. 
 
24. Durante a elaboração da ___________, além da tentativa 
de definir um critério populacional padrão para a definição do 
volume de recursos financeiros que caberia a cada município 
habilitado para as ações básicas, foram introduzidos diversos 
fatores de estímulo. À implementação de inovações, entre as 
quais o Programa de Saúde da Família (PSF) e as ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária. 
A melhor alternativa que completa a lacuna é: 
a) NOB 001/96. 
b) NOB 002/96. 
c) NOB 001/97. 
d) NOB 002/97. 
 
25. Para os municípios pequenos e médios que decidam 
apostar na construção dessa proposta, alguns passos podem 
ser sugeridos para sua implantação e operacionalização, 
EXCETO: 
a) Sensibilizar técnicos para desencadear a construção da 

proposta no âmbito institucional. 
b) Compor uma equipe máxima (vinte ou trinta técnicos) capaz 

de reunir material bibliográfico e técnico sobre vigilância da 
saúde e de se articular com especialistas da Secretaria 
Estadual, de universidades e do Ministério da Saúde. 

c) Assumir esta equipe mínima enquanto um grupo organizado 
para a ação em vez de investir, inicialmente, na 
organização de uma estrutura ou órgão (departamento, 
divisão, setor, serviço, etc.). 

d) Estimular o entrosamento deste grupo com técnicos 
responsáveis por programas e serviços afins aos modelos 
de vigilância da saúde no município, a exemplo do 
PACS/PSF, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, 
saúde ambiental, saúde ocupacional, programas especiais 
de controle de doenças e agravos, etc. 

 
26. O desenvolvimento da Epidemiologia, já nas primeiras 
décadas deste século, registra tentativas de expansão do seu 
objeto para além das doenças infectocontagiosas, 
desenvolvendo se, nas décadas de 30 e 40, esforços 
desistematização teórica do conceito de risco. Só a partir dos 
anos ____, porém, com o extraordinário desenvolvimento das 
técnicas de computação de dados, é que esta disciplina 
adquire a autonomia que a caracteriza atualmente como eixo 
da produção de conhecimentos sobre problemas de saúde em 
uma perspectiva coletiva. 
A melhor alternativa que completa a lacuna é: 
a) 50. 
b) 60. 
c) 70. 
d) 80. 
 
27. No Brasil, o debate sobre a articulação entre a 
epidemiologia, o planejamento e a organização dos serviços foi 
contemplado durante o II Congresso Brasileiro de 
Epidemiologia realizado em Belo Horizonte, em: 
a) 1989. 
b) 1990. 
c) 1991. 
d) 1992. 
  
28. A Mortalidade Foi o primeiro indicador de saúde a ser 
usado. É fácil de operar: a morte é clara e objetivamente 
definida e cada óbito tem de ser registrado (nem sempre – 
ainda há cemitérios clandestinos em muitos pequenos 
municípios e especialmente óbitos de recém-nascidos deixam 
de ser registrados). 
Há numerosos indicadores baseados na mortalidade 
Limitações: 
a) A morte é o último evento do processo saúde/doença e 

reflete imperfeitamente o processo. 

b) Agravos/danos de baixa letalidade (dermatologia, 
oftalmologia, doença mental) são mal representados nas 
estatísticas de mortalidade. 

c) Somente uma pequena parcela da população morre a cada 
ano (em geral, mais de 4%). Ao se estudar, por exemplo, a 
saúde escolar, morrem pouquíssimas crianças matriculadas 
na rede escolar. 

d) Mudanças nas taxas ao longo do tempo são em geral muito 
pequenas e a mortalidade é pouco útil nas avaliações de 
curto e médio prazo. 

 
29. Quais as causas das diferenças nos resultados dos 
inquéritos de morbidade? 
I- Variação regional da morbidade. 
II- Aspectos conceituais e metodológicos (pontos de corte, por 
exemplo). 
III- Se é morbidade referida, ou se houve exame clínico ou 
laboratorial. 
IV- Fonte (paciente internado ou entrevista domiciliar). 
V- Tempo sobre o qual o inquérito é feito. 
VI- Definição de “caso”. 
VII- Forma de seleção da amostra. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I, II, III, IV e V estão corretas. 
b) Apenas II, III, IV, V e VI estão corretas. 
c) Apenas III, IV, V, VI e VII estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
30. Indicadores nutricionais - As diferentes medidas de 
avaliação podem ser agrupadas em: Avaliação indireta do 
estado nutricional, EXCETO: 
a) Mortalidade de crianças de 6 a 9 anos. 
b) Mortalidade infantil. 
c) Mortalidade infantil tardia. 
d) Renda per capita. 
 
31. São muitos os indicadores relativos ao que ocorre na 
assistência à saúde. Um deles é o Indicador de insumo, 
analise-os: 
I- Recursos humanos e materiais: número de médicos, 
dentistas, enfermeiros, leitos gerais, leitos de UTI, em geral por 
mil habitantes. Leitos de UTI neonatal por mil nascimentos. 
II- Recursos financeiros: gastos com saúde no Brasil. Em geral 
calculam-se os gastos como porcentagem do PIB ou dividindo 
os gastos per capita. A maioria dos países do terceiro mundo 
(Brasil inclusive) gasta menos de 15% do PIB com saúde. 
III- Distribuição dos recursos financeiros. Calcula-se qual a 
proporção dos recursos que vai para a atenção primária e qual 
a que vai para os demais níveis. Entre nós, enormes porções 
dos recursos vão para ações especializadas (curativas), nos 
hospitais de maior complexidade. 
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. 
 
32. A primeira manifestação da doença dura de 3 a 4 dias e 
desaparece em seguida. É caracterizada pelo início súbito e 
agudo de dor localizada, começando normalmente pelo dedão 
do pé e depois subindo pela perna. Outra característica da 
doença é a formação de tofos e deposito de ácido úrico 
embaixo da pele. 
Esse é um sintoma de: 
a) Reumatismo. 
b) Artrite. 
c) Gota. 
d) Bico de Papagaio. 
 
33. De acordo com o código de ética- O médico investido em 
função de direção tem o dever de assegurar as condições 
mínimas para o desempenho ético-profissional da Medicina. 
Estamos falando de qual artigo: 
a) Art. 15º 
b) Art. 16º  
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c) Art. 17º 
d) Art.18º 
 
34. É direito do médico, EXCETO: 
a) Art. 23° - Recusar-se a exercer sua profissão em instituição 

pública ou privada onde as condições de trabalho não 
sejam dignas ou possam prejudicar o paciente. 

b) Art. 24° - Suspender suas atividades, individual ou 
coletivamente, quando a instituição pública ou privada para 
a qual trabalhe não oferecer condições mínimas para o 
exercício profissional ou não o remunerar condignamente, 
ressalvadas as situações de urgência e emergência, 
devendo comunicar imediatamente sua decisão ao 
Conselho Regional de Medicina. 

c) Art. 25° - 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. 

d) Art. 26° - Dedicar ao paciente, quando trabalhar com relação 
de emprego, o tempo que sua experiência e capacidade 
profissional recomendarem para o desempenho de sua 
atividade, evitando que o acúmulo de encargos ou de 
consultas prejudique o paciente. 

 
35. No código de ética, no que diz respeito ao atestado e 
boletim médico é vedado ao médico de acordo com o artigo 
116°: 
a) Expedir boletim médico falso ou tendencioso. 
b) Deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando 

assistência, exceto quando houver indícios de morte 
violenta. 

c) Utilizar-se de formulários de instituições públicas para 
atestar fatos verificados em clínica privada. 

d) Elaborar ou divulgar boletim médico que revele o 
diagnóstico, prognóstico ou terapêutica, sem a expressa 
autorização do paciente ou de seu responsável legal. 

 
36. A Anemia Hemolítica pode ser congênita ou adquirida, 
definimos a congênita como, EXCETO: 
a) Anormalidades da membrana. 
b) Hemoglobinopatias. 
c) Deficiência enzimática. 
d) Reação transfusional. 
 
37. Fatores de risco para contrair infecção urinária. 
I- Pessoas com Diabetes Mellitus. 
II- Mulheres que usam diafragma como método contraceptivo. 
III- Histórico de cálculos renais (pedras nos rins). 
IV- Pessoas submetidas à passagem de sonda vesical. 
V- Portadores de complicações com a próstata. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas II, III e IV. 
c) Apenas III, IV e V. 
d) I, II, III, IV e V. 
 
38. Para prevenir o aparecimento de doenças cardiovasculares 
deve: 
I- Fazer exercício físico. 
II- Não exagerar nos temperos na comida. 
III- Não fumar; e não beber exageradamente. 
IV- Controlar infecções que possam haver em qualquer parte 
do corpo. 
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. 
 
39. É uma lesão que surge na mucosa bucal, principalmente no 
lábio inferior, geralmente em decorrência de pequenos traumas 
como a mordedura involuntária da mucosa durante a 
mastigação. 
O trauma leva ao extravasamento e retenção de conteúdo das 
glândulas salivares sob a mucosa, dando origem ao cisto.  
Estamos falando de: 

a) Cisto mucoso, mucocele. 
b) Cisto dermóide. 
c) Cisto mixóide. 
d) Cisto pilonidal. 
 
40. É uma doença de causa desconhecida, que atinge 
preferencialmente as mulheres. É mais comum nos adultos, 
mas pode acometer as crianças. Não é uma doença contagiosa 
e não há necessidade de evitar o contato físico com outras 
pessoas. 
As lesões localizam-se com mais frequência nas regiões genital 
e anal, mas ocorrem também em outras áreas do corpo, como 
o pescoço, ombros, dorso do tronco e tórax anterior.  
Estamos falando de: 
a) Liquen estriado. 
b) Liquen escleroatrófico. 
c) Liquen nítido. 
d) Liquen plano. 
 
 







