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Cargo: Médico do PSF 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Observe o período:  
“(...) via-se em todas as faces pintado o espanto e o terror.” (AH)  
O sujeito é:  
a) Em todas as faces.  
b) O espanto A. 
c) O terror.  
d) O espanto e o terror.  
 
02. A palavra “pintado”, na questão acima, quanto à sua classe 
gramatical, é um:  
a) Verbo.  
b) Adjetivo.  
c) Advérbio.  
d) Substantivo.  
 
03. Assinale a alternativa que apresenta erro:  
a) Era uma vez um mundo muito distante.  
b) Fazem três anos que não a vejo.  
c) Existiam várias razões para a sua partida.  
d) Faltam dois dias para o embarque.  
 
04. Empregando-se à, a, às ou as, conforme o caso, obtém-se:  
“Primeiro foi ___ Portugal, depois ___ Espanha, Bélgica e, então 
___ Itália, de onde regressou ____ suas atividades rotineiras. 
a) à, à, a, as  
b) à, à, a, às  
c) a, à, à, às  
d) a, a, a, as 
 
05. Em “Sabe-se apenas que vai chover”, a palavra grifada 
constitui um/uma:  
a) Pronome.  
b) Preposição.  
c) Conjunção.  
d) Interjeição.  
 
06. Em “Para eu ler os livros e revistas preciso de silêncio”, a 
palavra grifada constitui um/uma:  
a) Locução.  
b) Conjunção.  
c) Interjeição.  
d) Preposição.  
 
07. Escreva, dentro dos parênteses, (I), (G) ou (P), conforme a 
forma verbal esteja no infinitivo, gerúndio ou particípio, 
respectivamente:  
- vendido   (   ) 
- cantando (   ) 
- cantado   (   ) 
- aceso      (   ) 
- ido          (   ) 
- rir           (   ) 
 
A sequência correta é:  
a) P - G - P - P - P – I.  
b) I - G - I - P - I – P.  
c) G - G - G - I - I – I. 
d) P - G - P - I - P – P. 
 
08.  Quanto à sua formação, a palavra “burocracia”, em “Odeio a 
burocracia dos dias atuais”, é formada por:  
a) Justaposição.  
b) Aglutinação.  
c) Derivação.  
d) Hibridismo.  
 
09. Marque a opção que mais se ajusta, tendo em vista o 
significado do latinismo grifado:  
“Para o Sr. Renato Castelo Branco, presidente da Agência CBB, 
a capacidade aquisitiva, em termos de renda per capita média, 

prova que houve, no Brasil, um progresso imenso.” (JB, 1º Cad., 
p. 7, 17/01/2007). 
a) Renda dos resultados médios.  
b) Renda da classe média.  
c) Renda média das grandes capitais.  
d) Renda para cada indivíduo.  
 
10. Numere os períodos, ordenando-os de modo a formar um 
texto coerente e marque a alternativa que contém a sequência 
correta:  
(  ) Entretanto, ao final e ao cabo, ele é um eterno frustrado com 
as insuficiências desse mesmo poder público, quando posto o 
desempenho desse em confronto com as expectativas tão largas 
da maioria dos cidadãos.  
( ) Evidência disso é que desde as providências mais 
corriqueiras, a autenticação de um documento, até as mais úteis 
ou emergenciais, como a solução de uma disputa contra o outro 
cidadão, ou rápido atendimento numa emergência médica, o 
Estado estende seus enormes braços, seja para acolher, 
colaborar ou massacras o indivíduo posto sob seu domínio.  
(  ) Desde que nasce até quando morre, e mesmo depois disso, o 
cidadão vive à sombra do Estado, representado pela soma dos 
poderes públicos interferentes em sua vida.  
( ) No Brasil, essa discussão é apaixonada e recorrente. Por 
cacoete histórico, o brasileiro espera do poder público.  
( ) Por isso, nas democracias, é natural e compreensível a 
discussão sobre o tamanho e os papéis do estado, 
especialmente quando o calendário político se aproxima da 
renovação dos mandatos daqueles que assumem a função 
política de representar e conduzir as missões do governo.  

 (Baseado em Paulo Rabello de Castro)  
a) 3, 2, 1, 5, 4.  
b) 1, 3, 5, 2, 4. 
c) 2, 3, 5, 4, 1.  
d) 5, 2, 1, 4, 3.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
11. O contato da criança com o serviço de saúde, independente 
do fato ou queixa que o motivou, deve ser tido como uma 
oportunidade para a análise integrada e preditiva de sua saúde e 
de realização de promoção da saúde. O acompanhamento 
sistemático do crescimento da criança constitui o eixo central 
desse atendimento. Qual é o calendário mínimo de consultas que 
o médico de saúde da família deve fazer à criança no primeiro 
ano de vida? Assinale a alternativa correta: 
a) Seis, a primeira com 15 dias, a segunda no 2º mês, a terceira 

no 4º mês, a quarta no 6º mês, a quinta no 9º mês e a sexta 
no 12º mês. 

b) Seis, a primeira com 10 dias, a segunda no 1º mês, a terceira 
no 2º mês, a quarta no 4º mês, a quinta no 6º mês e a sexta 
no 12º mês. 

c) Sete, a primeira com 7 dias, a segunda no 1º mês, a terceira 
no 2º mês, a quarta no 4º mês, a quinta no 6º mês e a sexta 
no 9º  e a sétima no 12º mês. 

d) Sete, a primeira com 15 dias, a segunda no 1º mês, a terceira 
no 2º mês, a quarta no 4º mês, a quinta no 6º mês e a sexta 
no 9º e a sétima no 12º mês. 

 
12. O olhar atento dos profissionais de saúde da família e de 
todos os que acompanham a criança para o processo de seu 
desenvolvimento é fundamental para a promoção de maior 
qualidade de vida, seja no curso esperado do desenvolvimento, 
seja quando existam agravos já instalados. De acordo com a 
caderneta da criança adotada pelo Ministério da Saúde assinale 
a alternativa falsa: 
a) As megadoses de vitamina A devem ser oferecidas à criança 

de 4 em 4 meses. O intervalo mínimo seguro entre a 
administração de duas megadoses é de 3 meses. 

b) Os suplementos de vitamina A possuem duas concentrações: 
as cápsulas de 100.000 UI (amarelas) devem ser 
administradas às crianças de 6 a 11 meses. 
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c) As cápsulas de 200.000 UI (vermelhas) de vitamina A são 
administradas às crianças de 12 meses a 4 anos e 11 meses. 

d) A partir do 6º mês até os 4 anos e 11 meses de idade, todas 
as crianças que residam em área de risco devem receber 
doses de vitamina A. 

 
13. Ao longo dos dois últimos séculos, a revolução tecnológica e 
industrial, com consequências econômicas e sociais, resultaram 
em uma mudança drástica do perfil da morbimortalidade da 
população com grande predomínio das doenças e mortes devido 
às doenças crônicas não transmissíveis. O Ministério da Saúde 
vêm adotando várias estratégias e ações para reduzir o ônus das 
doenças cardiovasculares na população brasileira. Assinale a 
alternativa que não se encaixa nas estratégias para diminuição 
das doenças cardiovasculares adotadas pelo Ministério da 
Saúde. 
a) Medidas anti-tabágicas. 
b) Promoção da saúde com ênfase no adolescente.  
c) Políticas de alimentação e nutrição.  
d) Adoção da estratégia Saúde da família.  

 
14. A prevalência mundial de asma brônquica em crianças e 
adolescentes oscila entre 5% e 22%, avaliada em estudo 
internacional que contou com dados de cinco capitais brasileiras. 
Em serviços de pediatria, a asma é responsável por 
aproximadamente 5% das consultas ambulatoriais e até 16% das 
consultas de emergência. Assinale a alternativa correta: 
a) A asma é uma doença crônica das vias aéreas que se 

manifesta por episódios de tosse produtiva, sibilância e 
dispneia. 

b) Quando um indivíduo sensível é exposto a um estímulo nas 
vias aéreas há hipersecreção mucosa sem edema. 

c) Há uma imediata ativação de células inflamatórias e liberação 
de mediadores, quando em crise. 

d) Há contração da musculatura esquelética dos brônquios. 
 

15. Quando se suspeita de diverticulite aguda qual exame deve 
ser contra indicado?  Assinale a alternativa correta: 
a) Enema opaco. 
b) Radiografia simples de abdome. 
c) Tomografia computadorizada. 
d) Colonoscopia. 

 
16. Malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por 
protozoários. Reveste-se de importância epidemiológica, por sua 
gravidade clínica e elevado potencial de disseminação, em áreas 
com densidade vetorial que favoreça a transmissão, a grande 
maioria dos casos ocorre na região amazônica, assinale a 
alternativa falsa: 
a) 75% dos casos são devidos ao Plasmodium vivax. 
b) Menos de 1% dos casos evolui para a morte. 
c) A maioria dos casos de morte são causadas pelo Plasmodium 

falciparum. 
d) O período de incubação varia de 14 a 21 dias. 

 
17. Tontura e vertigem são condições muito frequentes na prática 
médica e na grande maioria das vezes, não estão associadas a 
problema clínico grave, assinale a alternativa errada: 
a) Vertigem é quando o paciente tem a sensação de que tudo 

está rodando ao redor dele ou que ele próprio está rodando. 
b) O nistagmo pode ser avaliado pela manobra de Siment. 
c) Tontura é um sintoma comum que o paciente geralmente 

refere quando se sente inseguro na sua movimentação ou 
posição em relação ao meio ambiente externo. 

d) O nistágmo de posição pode ser pesquisado pela manobra de 
Bárany. 

 
18. O objetivo primordial do tratamento da hipertensão arterial é 
a redução da morbidade e da mortalidade cardiovascular do 
paciente hipertenso, aumentadas em decorrência dos altos níveis 
tensionais e de outros fatores agravantes. São utilizadas tanto as 
medidas não-farmacológicas isoladas como associadas a 
fármacos anti-hipertensivos. Os agentes anti-hipertensivos a 
serem utilizados devem promover a redução não só dos níveis 
tensionais como também a redução de eventos cardiovasculares 

fatais e não-fatais. Reduções da PA para níveis inferiores a 
130/85mmHg são recomendadas para situações específicas: 
dentre as alternativas abaixo assinale a  alternativa que não é 
específica: 
a) Pacientes com baixo risco cardiovascular. 
b) Pacientes com microalbuminúria e com comprometimento 

renal. 
c) Pacientes com insuficiência cardíaca. 
d) Na prevenção secundária de acidente vascular cerebral. 

 
19. Os agentes anti-hipertensivos exercem sua ação terapêutica 
através de distintos mecanismos que interferem na fisiopatologia 
da hipertensão arterial. Entretanto, a monoterapia inicial é eficaz 
em apenas 40% a 50% dos casos. Muitos pacientes necessitam 
a associação de fármacos anti-hipertensivos. Em se tratando de 
administração de doses diárias mínimas e máximas dos 
medicamentos, assinale a alternativa em que as doses não estão 
corretas. 
a) Propranolol 80 a 320 mg.  
b) Enalapril 5 a 40 mg.  
c) Hidroclorotiazida 12,5 a 50 mg. 
d) Furosemida 40 a 120 mg. 

 
20. Os marcos do desenvolvimento contidos na Caderneta de 
Saúde da Criança, servem como subsídios para dialogar com a 
família, obtendo maiores informações sobre o que não puder ser 
observado durante a consulta e orientando para os cuidados 
necessários. Além disso, os cuidadores da criança devem ser 
orientados para que, os marcos do desenvolvimento sejam 
atentamente observados, possibilitando a prevenção de agravos 
e, quando necessário, realizando a intervenção o mais 
precocemente possível. Pensando em prevenção de agravos, 
assinale a alternativa correta de acordo com as orientações do 
Ministério da Saúde: 
a) O xarope de sulfato ferroso possui concentração de 25 mg de 

ferro elementar por ml, e o responsável pela criança deverá 
oferecer a ela 5 ml VO uma vez por semana, 
ininterruptamente, até os 24 meses de idade. 

b) A partir do 6º até o 18º mês de idade, o médico da Saúde da 
Família deve prescrever às crianças xarope de sulfato 
ferroso.  

c) O xarope de sulfato ferroso possui concentração de 25 mg de 
ferro elementar por ml, e o responsável pela criança deverá 
oferecer a ela 5 ml VO duas vezes por semana, 
ininterruptamente, até os 18 meses de idade. 

d) A partir do 6º até o 24º mês de idade, o médico da Saúde da 
Família deve prescrever a todas as crianças xarope de 
sulfato ferroso.  

 
 







