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PROVA Nº01 
PORTUGUÊS 

Leia o texto 01, abaixo, para 
responder as questões de 01 a 
05.  
 
A situação crítica da saúde no 
estado do Rio Grande do Norte não 
é muito diferente do resto do Brasil. 
Falta vontade política para resolver 
o problema. Habitualmente, não há 
verba suficiente para a saúde, 
entretanto, quando esta existe é 
corroída por dois tipos de cupins 
insaciáveis: a má gestão e a 
corrupção, irmãs siamesas. Os 
escândalos se sucedem e não 
perderei tempo em citá-los, pois 
tomaria todo este jornal. Basta que 
se leia as notícias diárias. 
 
Em Natal o município é obrigado a 
aplicar 16% do orçamento geral na 
saúde. Além de ser insuficiente, 
medicamentos são comprados 
próximo de expirar o prazo de 
validade e estocados sem as 
mínimas condições. O resultado, 
todos sabemos: prejuízos 
astronômicos e, lá vem a outra 
praga, contratar, sem licitação, 
empresa para assessorar como 
devem ser guardados os fármacos. 
Todo o mundo sabe que é ao abrigo 
da luz, da umidade e em 
temperatura amena. Além disso, a 
compra deve ser racional e longe do 
vencimento do prazo de validade. 
 
Os hospitais públicos de Natal, tipo 
Walfredo Gurgel, Santa Catarina, 
João Machado, estão superlotados, 
faltam materiais e medicamentos e 
não oferecem as mínimas condições 
de trabalho. As equipes médicas, 
muito mal remuneradas, não 

dispõem da mais elementar infra-
estrutura. Os corredores vivem 
lotados de pacientes. Existem até 
farmácias se instalando em torno 
desses hospitais para vender 
remédios que estão faltando. 
 

Os vinte e dois hospitais regionais 
do interior do estado, por se 
encontrarem em situação ainda 
pior, mandam os pacientes para a 
capital. A sobrecarga se acentua, 
falta tudo, está instalado o caos. Os 
que precisam de exames 
laboratoriais mais simples 
enfrentam filas, usam as próprias 
economias e acabam resolvendo o 
problema. Entretanto, quando há 
necessidade de exames de maior 
complexidade (ultrassonografia, 
tomografia, ressonância magnética, 
etc.), materiais de alto custo 
(stents, órteses e próteses, etc.), 
procedimentos cirúrgicos 
especializados, há que se fazer a 
escolha de Sofia, ou seja, atender 
um em detrimento de outro que 
deverá ficar à míngua. 
 
Na tentativa de orientar as famílias, 
prevenir doenças e desafogar os 
hospitais públicos o governo criou 
as equipes de PSF (Programa Saúde 
da Família). Dos 104 postos 
existentes 26 estão sem médicos. 
Isso porque o salário oferecido por 
40 horas semanais é de R$1.030,00 
(mil e trinta reais). É bem verdade 
que há uma gratificação de 
R$3.800,00 (três mil e oitocentos 
reais). Mas gratificação não é 
salário. E depois, na doença, na 
invalidez, na aposentadoria, como 
esse médico vai sobreviver com mil 
reais? Por isso que estão sobrando 
vagas. 
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O Sistema Único de Saúde (SUS), 
responsável pela integralidade das 
ações de saúde no serviço público, é 
igual à nossa Carta Magna de 1988, 
no papel é perfeito. Mas, na 
realidade, é uma utopia. Como o 
SUS não dispõe de uma estrutura 
para suprir o atendimento à 
população, utiliza-se da rede 
privada para complementar, o que é 
perfeitamente lícito e constitucional. 
Muitas vezes sai até mais barato 
terceirizar do que montar um 
serviço próprio. Mas, aí, aparecem 
os puristas das mais diversas tribos, 
a dizer que o SUS não pode se 
contaminar utilizando os serviços da 
rede privada. Os representantes 
dessas entidades deveriam ter 
atendimento exclusivo pelo SUS, 
pois, sentindo na pele as 
dificuldades poderiam até ajudar a 
resolvê-las. 
 
O que vemos hoje é que um quarto 
(25%) da população do país se 
associa a algum plano de saúde 
para suprir a deficiência do sistema 
público. Os arautos defensores da 
castidade virginal do SUS se valem 
dos planos e seguros de saúde 
privados. Entretanto, não querem 
permitir esse acesso aos 
desassistidos. 
 
Os pobres, aqueles que realmente 
precisam, os que não podem pagar 
planos e seguros, são as únicas 
vítimas da iniquidade dos nossos 
governantes, completamente 
alheios ao sofrimento da população, 
torrando dinheiro com obras e 
projetos faraônicos, alguns sem a 
menor lógica. 
 

Concluo afirmando o que disse no 
começo: o caos na saúde pública se 
deve à falta de vontade política para 
resolver o problema. Por má gestão 
ou por corrupção, irmãs siamesas. 
 

Armando Negreiros - Presidente 
da Comissão de Saúde da OAB/RN  
 
01) De acordo com o texto é correto 
afirma: 
 
a) Mostra o descaso com a saúde 
provocado exclusivamente pela 
corrupção formada no governo 
federal atual; 
b) Mostra o caos da saúde pública 
em especial no Rio Grande do norte, 
e evidencia os diversos fatores que 
contribuem para isto, entre eles, a 
má gestão, a corrupção, a falta de 
infraestrutura, etc;  
c) Tem como principal objetivo 
mostrar que é a falta de recursos a 
única causa da situação precária da 
saúde no país, que independe de 
vontade política, por se tratar de um 
problema estrutural;  
d) Deixa claro que a única solução 
para o problema, é que os pobres 
comecem a pagar planos e seguros 
saúde, já que o SUS não é capaz de 
atender a demanda; 
 
02) Na frase: 
 
“Os pobres, aqueles que realmente 
precisam, os que não podem pagar 
planos e seguros, são as únicas 
vítimas da iniquidade dos nossos 
governantes, completamente 
alheios ao sofrimento da população, 
torrando dinheiro com obras e 
projetos faraônicos, alguns sem a 
menor lógica.” 
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A palavra em destaque pode ser 
corretamente substituída por: 
 
a) equidade; 
b) obediência; 
c) igualdade; 
d) injustiça. 
 
03)  Na frase: 
 
“Habitualmente, não há verba 
suficiente para a saúde, entretanto, 
quando esta existe é corroída por 
dois tipos de cupins insaciáveis: a 
má gestão e a corrupção, irmãs 
siamesas. Os escândalos se 
sucedem e não perderei tempo em 
citá-los, pois tomaria todo este 
jornal. Basta que se leia as notícias 
diárias.” 
 
As expressões em destaque se 
referem: 
 
a) Ao uso de uma metáfora, que  
consiste em utilizar uma palavra ou 
uma expressão em lugar de outra, 
sem que haja uma relação real, mas 
em virtude da circunstância de que 
o nosso espírito as associa e 
depreende entre elas certas 
semelhanças;  
b) Ao uso de uma metonímia, que 
consiste em empregar um termo no 
lugar de outro, havendo entre 
ambos estreita afinidade ou relação 
de sentido; 
c) Ao uso da catacrese, que 
costuma ocorrer quando, por falta 
de um termo específico para 
designar um conceito, toma-se 
outro "emprestado". Assim, 
passamos a empregar algumas 
palavras fora de seu sentido 

original, de forma contínua e 
corriqueira;  
d) Ao uso da perífrase,   por se 
tratar de uma expressão que 
designa um ser através de alguma 
de suas características ou atributos, 
ou de um fato que o celebrizou. 
 
04) A charge abaixo se refere a um 
dos problemas enfrentados na 
saúde pública, e destacado no 
terceiro parágrafo do texto. Qual 
problema é claramente evidenciado 
na charge: 
 
 
 

 
 
 
 
a) a corrupção; 
b) falta de estrutura física; 
c) a falta de integralidade de ações 
do SUS; 
d) o grande número de pacientes 
atendidos pelos planos e seguros de 
saúde;  
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05) Como exposto no texto, 
podemos afirmar que o SUS utiliza a 
estrutura da rede privada de forma: 
 
a) Exclusiva; 
b) Complementar; 
c) Compulsória; 
d) Supletiva; 
 
06) Analise a frase abaixo: 
 

“Maria tem orgulho  da filha.” 
 
A expressão em destaque 
representa: 
 
a) Um substantivo;    
b) Agente da Passiva;  
c) Um complemento nominal; 
d) Um complemento verbal. 
 
07) Assinale a opção em que não é 
correto ler o numeral como vem 
indicado entre parênteses: 
 
a) Pode-se dizer que no século XX 
(vinte) a tecnologia já nos 
assustava.  
b) João reside na casa de número 
21 (vinte e uma) da Rua Direita, no 
centro da cidade. 
c) Este item está no art. 10 (dez) do 
código em análise 
d) O Rei Luiz XVI(dezesseis) foi rei 
da França. 
 
08) Assinale a alternativa em que 
todas as palavras estão grafadas 
incorretamente: 
 
a) paralizar, pesquizar, ironisar. 
b) alteza, empresa, miudeza. 
c) chimpanzé, encharcar, encher. 
d) chinesa, marquês, garrucha; 
 

09) As palavras abaixo são 
corretamente escritas com “g”, 
exceto: 
 
a) vertigem; 
b) ferrugem; 
c) falange; 
d) varegista. 
 
10)  Analise as frases abaixo: 
 
1. Chegaram os filhos e o pai.  
2. Espero que se mantenham as 
taxas de juros. 
3. Fomos nós que tocou na questão. 
 
Podemos verificar que ocorreu erro 
na concordância verbal: 
 
a) apenas na frase 1; 
b) apenas nas frases 1 e 2; 
c) apenas nas frases 2 e 3; 
d) apenas na frase 3. 
 

PROVA Nº02 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
11) Permite a criação de planilhas 
de cálculos. Desde simples fórmulas 
como um somatório de valores até 
cálculos envolvendo variáveis 
poderão ser efetuados a partir deste 
tipo de programa. Além disso, 
diversos tipos de gráficos (barras, 
pizza, colunas, etc.) poderão ser 
criados a partir dos resultados da 
planilha. O Excel (do “pacote” Office 
da Microsoft) e o Calc (da 
OpenOffice) são exemplos de:  
 
a) Processador de Textos; 
b) Banco de Dados;  
c) Planilha Eletrônica;  
d) Planilha Gráfica; 
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12) A tela que surge logo que o 
Windows é carregado, onde 
normalmente poderemos localizar 
alguns ÍCONES e o botão INICIAR. 
Denomina-se: 
 
a) Área de Trabalho ou Desktop; 
b) Menu ou boot; 
c) Windows Explorer; 
d) Painel de controle. 
 
13)  Tecla que quando ligada fixa 
letras maiúsculas (mas não ativa 
caracteres superiores das teclas que 
tiverem dois ou três caracteres): 
 
a) Shift;  
b) Enter; 
c) Backspace;  
d) Caps Lock. 
 
14) Avalie as afirmativas abaixo: 
 
I - Sempre que excluímos um 
arquivo ou uma pasta do disco 
rígido, estes são excluídos 
imediatamente, do computador, não 
havendo possibilidade de 
restauração. 
 
II - Se desejarmos Copiar ou Excluir 
mais de um arquivo de uma vez só, 
basta marcá-los (clicá-los) com o 
mouse segurando a tecla Ctrl do 
teclado ao mesmo tempo e depois 
seguir o procedimento 
normalmente. 
 
III - Não é possível formatar um 
disco se houver arquivos abertos 
daquele disco. 
 
Estão corretas: 
 
a) Apenas as afirmativas I e II, 
b) Apenas as afirmativas II e III, 

c) Apenas as afirmativas I e III, 
d) Todas as afirmativas estão 
corretas. 
 
15) Representação gráfica de um 
arquivo, pasta ou programa. Alguns 
são padrões do Windows, como: 
Meu Computador, Meus locais de 
rede, Internet Explorer, entre 
outros: 
 
a) Barras de Tarefas; 
b) Botões; 
c) Ícones; 
d) Menus; 
 
16) Procedimento utilizado para 
troca de usuário, onde todos os 
programas do usuário atual serão 
fechados, e só depois aparece a 
janela para escolha do usuário: 
 
a) Reiniciar usuário;    
b) Fazer logoff;  
c) Hibernar; 
d) Desfragmentar. 
 
17) É um grande conjunto de redes 
de computadores interligadas pelo 
mundo inteiro; de forma integrada 
viabilizando a conectividade 
independente do tipo de máquina 
que seja utilizada, que para manter 
essa multi-compatibilidade se utiliza 
de um conjunto de protocolos e 
serviços em comum, podendo 
assim, os usuários a ela conectados 
usufruir de serviços de informação 
de alcance mundial: 
 
a) Webmail; 
b) Entranet 
c) Internet; 
d) Windows. 
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18) É um dispositivo de uma rede 
de computadores que tem por 
objetivo aplicar uma política de 
segurança a um determinado ponto 
da rede: 
 
a) Virus; 
b) Boot; 
c) Up date; 
d) Firewall. 
 

19) É o sistema de troca de 
mensagens na Internet, mais rápido 
e mais eficiente que qualquer outro 
meio de correspondência. Com ele, 
podemos enviar mensagens, dados, 
imagens, links de páginas na 
Internet, entre outros: 
 
a) Correio Eletrônico; 
b) w.w.w; 
c) Internet Express; 
d) Header de e-mail. 
 
20)  Mensagens de e-mail não 
desejadas e enviadas em massa 
para múltiplas pessoas por um 
spammer, agente difundidor dessas 
mensagens, que, normalmente, 
possui propagandas indesejadas, 
códigos maliciosos e vírus diversos: 
 
a) Hacker; 
b) Spam; 
c) Spant; 
d) anti-spyware. 
 

PROVA Nº03 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

21) A cidade de Marmelópolis fica 
situada na microrregião de:  
 
a) Itajubá; 
b) Taubaté;  
c) Varginha;  
d) São Lourenço; 
 

22) Representam municípios 
limítrofes ao município de 
Marmelópolis, EXCETO. 
 
a) Delfim Moreira(MG); 
b) Passa Quatro (MG); 
c) Cruzeiro (SP); 
d) Itajubá (MG). 
 
23)  Em conformidade com a Lei 
Orgânica do Município de 
Marmelópolis, é vedado ao 
Vereador, desde a posse: EXCETO: 
 
a) ocupar cargo, função ou 
emprego, na administração pública 
direta ou indireta do Município, de 
que seja  exonerável  “ad nutum”  
salvo o cargo de Auxiliar Direto do 
Prefeito, desde que se licencie do 
exercício do mandato; 
b) exercer outro cargo eletivo 
federal, estadual ou municipal; 
c) ser proprietário, controlador ou 
diretor de empresa que goze de 
favor decorrente de contrato com 
pessoa jurídica de direito público do 
Município, ou nele exercer função 
remunerada; 
d) firmar ou manter contrato com o 
Município, com suas autarquias, 
fundações, empresas públicas, 
sociedades de economia mista ou 
com suas empresas concessionárias 
de serviço público. 
 
24) Ainda conforme a Lei Orgânica 
do Município, o Poder Executivo 
Municipal é exercido pelo Prefeito, 
com funções: EXCETO: 
 
a) Políticas, 
b) Legislativas, 
c) Executivas, 
d) Administrativas.  
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25) Segundo o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de 
Marmelópolis,  pessoa legalmente 
investida em cargo público de 
provimento efetivo ou em comissão, 
é denominado: 
 
a) Servidor Comissionado; 
b) Funcionário Público; 
c) Empregador Público; 
d) Ente Público. 
 
26) Representam formas de 
provimento em cargo público: 
EXCETO: 
 
a) nomeação;    
b) indicação;  
c) aproveitamento; 
d) designação. 
 
27) De acordo com o art. 26 do 
Estatuto dos servidores públicos do 
Município, a posse em cargo 
público, dar-se à: 
 
a) com a aprovação no concurso 
público; 
b) com a assinatura do respectivo 
termo de posse; 
c) com a nomeação; 
d) somente após a designação. 
 
28) Avalie as afirmativas abaixo: 
 
I - Para nenhum efeito será contado 
o tempo de serviço gratuito. 
 

II - É garantido ao servidor 
vencimento nunca inferior ao salário 
mínimo vigente no País. 
 

III - O direito ao adicional de 
insalubridade ou Periculosidade 
cessa com a eliminação das 
condições ou dos riscos que deram 
causa a sua concessão. 

Estão Corretas: 
 
a) Apenas as afirmativas I e II; 
b) Apenas as afirmativas II e III; 
c) Apenas as afirmativas I e III 
d) Todas as afirmativas estão 
corretas. 
 
29) “Seus objetivos são expandir o  
califado por todo o Oriente Médio, 
que se pautaria pela Sharia, a Lei 
Islâmica interpretada a partir do 
Alcorão, e estabelecer conexões na 
Europa e outras regiões do mundo, 
com o propósito de realizar 
atentados que lhes possam conferir 
autoridade através do terror. A 
concepção de Jihad, ou Guerra 
Santa para o Islã, que a organização 
possui é a mesma de outras 
organizações terroristas.” 
 

O texto acima se refere ao grupo 
terrorista que tem aterrorizado o 
mundo na atualidade com suas 
ações, se referindo ao: 
 
a) Hamas; 
b) Al-Qaeda; 
c) Estado Islâmico; 
d) Boco-Haram. 
 
30)  “O governo presidencial de 
seus dois mandatos, 1º mandato 
(1994-1997) e 2º mandato (1998-
2002), foi marcado pela efetiva 
implantação da política Neoliberal 
no Brasil.” 
 
O texto acima se refere ao mandado 
do Presidente: 
 
a) Luiz Inácio Lula da Silva; 
b) Itamar Franco; 
c) Fernando Henrique Cardoso; 
d) José Sarney. 
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PROVA Nº 05 - ESPECÍFICA 
MÉDICO PEDIATRA 

 

31) Avalie as afirmativas abaixo 
quanto a rotina de atendimento da 
criança com diarreia aguda: 
 

I - Criança não desidratada: Avaliar 
o risco de desidratação: Observando 
o aspecto das fezes: considerando 
de maior risco as volumosas e 
líquidas, o número de 
evacuações/dia: considerando 5-
10(diarréia moderada)e 
>10(diarréia grave), e a tolerância 
oral: considerando incoersíveis os 
vômitos repetidos (5 ou mais/dia) 
que dificultam a aceitação do soro 
oral. 
 

II - Na criança desidratada: 
Procedemos à hidratação venosa. 
Após a criança estar hidratada se 
tiver bom estado geral e boa 
aceitação de soro a alimentação fará 
rotina para criança hidratada. (Obs.: 
a literatura indica hidratação venosa 
somente nos casos de desidratação 
grave ou III grau ou intolerância 
oral ao soro). 
 

III - Uso de antibiótico: É 
excepcional. Está indicado na 
seguintes situações: suspeita de 
sepse, shigelose severa, yersiniose, 
campilobacteriose, salmonelose (no 
lactente, desnutrido ou 
imunodeprimido), amebíase, 
giardíase, infecções por clostridium 
dificile. 
 

Estão corretas: 
 

a) Apenas as afirmativas I e II; 
b) Apenas as afirmativas II e III;            
c) Apenas as afirmativas I e III;                     
d) Todas as afirmativas estão 
corretas. 
 

32) A obesidade infantil é 
caracterizada pelo excesso de peso 
entre bebês e crianças de até 12 
anos de idade. A criança é 
identificada como obesa quando seu 
peso corporal ultrapassa: 
 
a) em 15% o peso médio 
correspondente a sua idade; 
b) em 30% o peso médio 
correspondente a sua idade; 
c) em 5% o peso médio 
correspondente a sua idade; 
d) em 50% o peso médio 
correspondente a sua idade. 
 
33) Anemia é definida pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) como a condição na qual o 
conteúdo de hemoglobina no sangue 
está abaixo do normal como 
resultado da carência de um ou 
mais nutrientes essenciais, seja qual 
for a causa dessa deficiência. As 
anemias podem ser causadas por 
deficiência de vários nutrientes 
como: 
 
a) Ferro;  
b) Zinco; 
c) Vitaminas B12;             
d) Todas as opções acima estão 
corretas. 
 
34) Representam indicações de 
primeiros socorros em caso de 
acidente com animal peçonhento - 
escorpião: 
 
a) lavar o local da picada com água 
e sabão;               
b) fazer torniquete ou garrote;              
c) não fazer sucção no local da 
ferida e nem aplicar folhas, para 
não provocar infecção; 
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d) levar a vítima imediatamente ao 
serviço de saúde mais próximo para 
que possa receber o tratamento em 
tempo. 
 

35) Tipo de queimadura que 
envolve a epiderme e a porção mais 
superficial da derme. Os sintomas 
incluem ainda o aparecimento de 
bolhas e uma aparência úmida da 
lesão. A cura é mais demorada 
podendo levar até 3 semanas; não 
costuma deixar cicatriz mas o local 
da lesão pode ser mais claro. 
 

a) Queimadura de 1º grau; 
b) Queimadura de 2º grau 
superficial; 
c) Queimadura de 3º grau; 
d) Queimadura de 2º grau 
profundo; 
 

36) Causado por um poxvírus, é 
também bastante frequente em 
pacientes infectados pelo HIV. As 
lesões são muito comuns na face e 
região anogenital. Podem aumentar 
muito em número e tamanho, 
algumas alcançando mais de 1cm 
de diâmetro.  
 
a) Molusco Contagioso; 
b) Citomegalovírus;  
c) Herpes Simples tipo 1 e 2;  
d) Varicela; 
 
37) É uma doença comum da pele 
caracterizada por lesões 
avermelhadas e descamativas, 
normalmente em placas, que mais 
frequentemente aparecem no couro 
cabeludo, cotovelos e joelhos. 
 
É crônica, porém não contagiosa, 
surge principalmente entre os 30 e 
os 50 anos, mas em 15% dos casos 
pode aparecer ainda na infância. 

a) Varicela; 
b) Psoríase; 
c) Escabiose; 
d) Hanseniase. 
 
38)  Avalie as afirmativas abaixo 
sobre a Anorexia nervosa: 
 
I - A anorexia é um distúrbio 
alimentar que provoca uma perda 
de peso acima do que é considerado 
saudável para a idade e altura. 
Pessoas com anorexia podem ter 
um medo intenso de ganhar peso, 
mesmo quando estão abaixo do 
peso normal. Elas podem abusar de 
dietas ou exercícios, ou usar outros 
métodos para emagrecer. 
 
II - A anorexia é um distúrbio de 
imagem, no qual o paciente não 
consegue aceitar seu corpo da 
forma como ele é, ou tem a 
impressão de que está acima do 
peso em níveis acima da realidade. 
Isso pode levar a um quadro de 
ansiedade, que faz a pessoa buscar 
maneiras bruscas de perder peso 
rapidamente; 
 
III - A causa exata da anorexia 
ainda é desconhecida, mas acredita-
se que fatores biológicos, 
psicológicos e ambientais estejam 
envolvidas nas causas possíveis 
para a doença. 
 
Estão Corretas: 
 
a) Apenas as afirmativas I e II; 
b) Apenas as afirmativas II e III; 
c) Apenas as afirmativas I e III; 
d) Todas as afirmativas estão 
corretas. 
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39) “Refere-se à incidência de 
mortes entre portadores de uma 
determinada doença, em um certo 
período de tempo, dividida pela 
população de doentes. É importante 
lembrar que,  o denominador é o 
número de doentes.” 
 
O Indicador de Saúde retratado no 
texto acima é: 
 
a) Letalidade; 
b) Morbidade; 
c) Mortalidade; 
d) Sobrevivência. 
 
40) É um instrumento utilizado para 
acompanhar os beneficiários do 
Programa Bolsa Família, conforme o 
Decreto nº 5.209, publicado no 
Diário Oficial da União de 
17/09/2004, que recomenda o 
monitoramento do crescimento, por 
meio da avaliação do estado 
nutricional inserida neste sistema, o 
acompanhamento do 
desenvolvimento e vacinação das 
crianças menores de sete anos e 
assistência ao pré-natal de 
mulheres gestantes. 
 
a) SIOPS; 
b) SISVAN; 
c) PRO-HOSP; 
d) SUSfácil. 
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