PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA (PE)

PORTUGUÊS
01. Considere a piada abaixo:
O bêbado esta pendurado em um poste cantarolando, até que
chega um guarda e diz:
— Desça já daí!
O bêbado desce e o guarda pergunta:
— Quem é você?
— Não se lembra de mim? Sou o mesmo de lá de cima!
Contribui(em) para a “graça” da piada:
I.

A surpresa, o desfecho inesperado, que ocorre com o
último trecho do texto.
II. A informação prévia de que se tratava realmente de
um ébrio.
III. O fato de que o ébrio não compreendeu o contexto
do seu interlocutor.

04. Ainda sobre a fala do garoto na charge acima, podemos
concluir que:
I. ocorre uma ruptura no uso da língua portuguesa;
II. há registro de uma variante linguística social;
III. há o registro da formalidade no uso da língua portuguesa.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
I e II, apenas;
I e III, apenas;
I, II e III.

05. Considere a imagem abaixo e marque a alternativa correta.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
I e II, apenas;
I e III, apenas;
I, II e III.

Considere a imagem abaixo e responda as questões 02, 03 e 04.

Linguisticamente, a forma mais adequada para o enunciado
acima seria:
A)
B)
C)
D)
E)

Nós erramos. Quem reclamar, nós expulsaremos.
Nós erramos, mas quem reclamar, nós expulsamos.
Nós erra, quem reclama, nós expulsa.
Nós erra, mas quem reclama, nós expulsa.
Nós erremos, quem reclamar, nós expulsemos.

06. Sobre o uso pronominal, marque a alternativa correta.

02. Pela imagem acima é possível concluir que:
A) o garoto se irrita ao afirmar que tirou zero na avaliação.
B) o garoto faz uma ameaça verbal a professora que lhe
deu zero na avaliação.
C) a professora corrige, mas não justifica o motivo do erro.
D) a professora ao ver o garoto com uma arma de fogo se
vê na obrigação de alterar o resultado da avaliação.
E) a professora errou na nota obtida pelo aluno e achou
melhor corrigi-la.
03. De acordo com a fala do garoto, podemos concluir que
ocorre a predominância da função:
A)
B)
C)
D)
E)

poética
metalinguística
conativa
expressiva
fática
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A) Nada faz-me querer sair de Pernambuco.
B) Vou-me embora para Moreilândia.
C) Em Moreilândia, a prova se realizará neste domingo
pela manhã e tarde.
D) Anita despediu-se, me beijando a face.
E) Em tratando-se de negócios, João está sempre
atento.
07. Na expressão: “É provável que ele chegue ainda hoje.”,
temos:
A)
B)
C)
D)
E)

Oração Subordinada Substantiva Subjetiva
Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta
Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta
Oração Subordinada Substantiva Predicativa
Oração Subordinada Substantiva Apositiva
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08. No estudo da linguagem, sabemos que o paralelismo
consiste em uma sequência de expressões com estrutura idêntica. Com base neste contexto, marque a ÚNICA alternativa
INCORRETA.
A) Mariana vende balas e biscoitos.
B) Pedro falou para sua mãe que iria para o cinema e
depois para a festa.
C) Fagner tem dois sonhos a se realizar: ser jogador e
ficar famoso.
D) Dona Georgita pediu para seu filho ir na farmácia e
depois passasse no supermercado.
E) Geralda afirmou ao delegado ter ido ao colégio e ter
ido ao mercado.
09. Marque, entre as alternativas abaixo, a que apresenta
todas as palavras separadas corretamente.
A)
B)
C)
D)
E)

sols-tí-ci-o, al-fai-a-te, ba-lei-a
pneu, rá-bu-la, tungs-tê-ni-o
ap-to, psi-co-se, o-bso-le-to
ad-vir, ab-so-lu-to, si-le-pse
pai, cog-no-me, ar-le-quim

10. Considere o fragmento textual abaixo e marque a alternativa correta.
“O rato roeu a roupa do Rei de Roma.”
Este famoso enunciado tem como predominância, quanto às
figuras de linguagem:
A)
B)
C)
D)
E)

metonímia
aliteração
eufemismo
hipérbole
antítese

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Sabemos que Pernambuco está se preparando para receber uma montadora de automóveis que irá elevar ainda mais a
economia do estado. Serão milhares de ofertas de emprego a
serem gerados durante a instalação da Fiat, bem como, quando do início de produção. A cidade que irá instalar a primeira
montadora de automóveis no estado consiste em:
A)
B)
C)
D)
E)

Abreu e Lima
Caruaru
Igarassú
Paulista
Goiana

12. Atualmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Pernambuco corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

Des. Jones Figueirêdo Alves
Des. José Fernandes de Lemos
Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais
Des. Jovaldo Nunes Gomes
Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção

13. Assinale a alternativa abaixo que apresenta, economicamente, a maior empresa brasileira em valor de mercado.

D) Bando do Brasil
E) Petrobras
Considere o texto a seguir e responda a questão 14.
Da manga rosa
Quero gosto e o sumo.
Melão maduro, sapoti, juá.
Jaboticaba, teu olhar noturno;
Beijo travoso de umbú cajá.
Pele macia,
Ai! carne de cajú!
Saliva doce, doce mel,
Mel de uruçú.
Linda morena,
Fruta de vez temporana,
Caldo de cana caiana,
Vem me desfrutar!
Linda morena,
Fruta de vez temporana,
Caldo de cana caiana,
Vou te desfrutar!
Morena Tropicana,
Eu quero teu sabor.
Ai! Ai! Ioiô! Ioiô!
14. Trata-se de uma das músicas mais conhecidas do meio
artístico brasileiro que é de autoria de:
A)
B)
C)
D)
E)

Chico César
Zé Geraldo
Caetano Veloso
Maria Betânia
Alceu Valença

15. Todos os artistas abaixo citados são de Pernambuco, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Alceu Valença
Nando Cordel
Elba Ramalho
Reginaldo Rossi
Geraldo Azevedo

16. É sabido que Pernambuco será uma das sedes da Copa do
Mundo em 2014, inclusive com a construção de um moderno
estádio de futebol exclusivo para o evento na cidade de:
A)
B)
C)
D)
E)

Recife
São Lourenço da Mata
Carpina
Olinda
Jaboatão dos Guararapes

17. Moreilândia, conforme dados do censo IBGE de 2010,
está com uma população estimada em:
A)
B)
C)
D)
E)

09.766 habitantes
11.132 habitantes
17.876 habitantes
23.445 habitantes
27.090 habitantes

A) Itaú
B) Vale
C) Bradesco
MÉDICO PLANTONISTA
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18. O gentílico utilizado para quem nasce em Moreilândia
corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

moreirense
moreilano
moreiense
moreilense
moreilanense

19. O prefeito eleito na cidade de Moreilândia para o quadriênio 1997-2000 foi:
A)
B)
C)
D)
E)

Valdemar Peixoto de Luna
Antonio Primo de Queiroz
Jose Miranda Filho
João Angelim Cruz
Jeser de Sa Vieira

20. Entender a importância das artes plásticas, torna-se caminho para reconhecer a sensibilidade intelectual de uma pessoa. Muitas vezes, é através de uma obra de arte que se percebe a personalidade do ser humano, bem como, sua expressão de sentimento. Assinale, entre as alternativas abaixo a que
apresenta uma artista plástica brasileira:
A)
B)
C)
D)
E)

Clara Nunes
Anita Malfatti
Chiquinha Gonzaga
Clarice Lispector
Cecília Meireles

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Analise as alternativas seguintes e identifique a única que
corresponde ao fármaco indicado no tratamento de um paciente acometido por uma Parasitose Intestinal por Entamoeba
histolytica em sua forma leve ou assintomática, conforme o
Guia de Bolso do Ministério da Saúde para Doenças Infecciosas ou Parasitárias:
A)
B)
C)
D)
E)

Albendazol
Metronidazol
Secnidazol
Teclozam
Tinidazol

22. No que tange ao tratamento farmacológico das Ectoparasitoses, qual das alternativas a seguir corresponde a um efetivo fármaco a ser considerado no tratamento de casos de Escabiose e da Larva Migrans cutânea ?
A)
B)
C)
D)
E)

Itraconazol
Isoconazol
Ivermectina
Oxamniquine
Oseltamivir

23. No diagnóstico da Doença de Lues, o exame laboratorial
que fornece segurança para que o clínico administre a terapêutica efetiva é a (o):
A)
B)
C)
D)
E)

Dosagem de Proteína S
VDRL
VHS > 50 mm 1ª hora
VHS > 75 mm 1ª hora
FTA- ABS
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24. Considere a seguinte história clínica: paciente com 18
anos de idade, queixa de astenia, mal estar, febre de 38º C por
alguns dias, náuseas e vômitos (poucos) nas últimas 48 horas,
além de poliartralgias. Referiu, após questionado, uma dor de
cabeça constante principalmente em região frontal e que
cedia discretamente ao utilizar analgésicos comuns (Anador
®, Magnopyrol®, Tylenol®). Procurou o Posto de Saúde
mais próximo e recebeu o diagnóstico de “Virose”, além de
orientação de uso de Dipirona, Hidratação Oral e repouso,
como também que deveria procurar a Unidade de Saúde caso
notasse piora das condições clínicas, o que não ocorreu. Com
base nestas informações, pode-se afirmar corretamente que:
A) Trata-se de um caso de Dengue Clássico que foi tratado convenientemente
B) Trata-se de um caso de Virose Inespecífica que foi
tratado de maneira incompleta, faltando a administração de medicação antiemética imprescindível para
a resolução do caso
C) Trata-se de um caso de Dengue Clássico, e que recebeu erroneamente a administração de Dipirona
D) Trata-se de um caso de um caso de Nasofaringite
Aguda, e recebeu tratamento conveniente
E) É impossível estabelecer um diagnóstico com os dados fornecidos, mesmo que tenha sido fornecido tratamento adequado
25. Em qual das Entidades Nosológicas citadas a seguir pode
ser encontrada Imunidade Cruzada com a Tuberculose?
A)
B)
C)
D)
E)

Difteria
Doença do Soro
Lúpus Eritematoso Sistêmico
Hanseníase
Síndrome Paraneoplásica

26. Considere os seguintes dados clínicos de uma paciente de
35 anos de idade, diabética, cujos níveis glicêmicos estão
controlados com 30 UI de Insulina NPH por dia. Como deverá ser submetida à cirurgia eletiva, qual das alternativas seguintes constitui-se na melhor conduta para o controle do
Diabete desta paciente no período perioperatório?
A) Manter a Insulina NPH no pré e no pós-operatório,
com controle glicêmico.
B) Suspensão da Insulina NPH no pré, intra e pósoperatório.
C) Evitar administrar Soro Glicosado no pré e pósoperatório, suspendendo a Insulina NPH.
D) Suspensão da Insulina NPH e substituí-la por Hipoglicemiante oral.
E) Suspensão da Insulina NPH uma semana antes da cirurgia, substituindo-a por Insulina simples.
27. Dentre as alternativas abaixo, qual se constitui o esquema
terapêutico mais apropriado para o tratamento inicial de pacientes portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica leve?
A)
B)
C)
D)
E)

Diuréticos
Bloqueador de canais de cálcio
Condicionamento físico e dieta com restrição de sal
Inibidor de enzima conversora da angiotensina
Beta-bloquedores
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28. No controle de epidemias e endemias, o conhecimento
dos atributos dos Agentes Etiológicos ou Biopatógenos, segundo sua relação com o hospedeiro, é fundamental para o
entendimento das doenças infecciosas. Assim a capacidade de
certos organismos (agentes) de penetrar, se desenvolver e/ou
se multiplicar em um outro (hospedeiro) ocasionando uma
infecção caracteriza a:
A)
B)
C)
D)
E)

Patogenicidade.
Imunogenicidade.
Imunidade.
Virulência.
Infectividade.

29. A estratégia Saúde da Família define e é responsável por
um recorte territorial, que corresponde à área de atuação das
equipes de saúde da família, ou dos agentes comunitários de
saúde, segundo agregados de famílias a serem atendidas.
A equipe mínima de uma unidade básica do PSF para cobrir
essa população é composta por:
A) um médico, uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem e de cinco a seis agentes comunitários de saúde.
B) um médico e de cinco a seis agentes comunitários de
saúde.
C) um auxiliar de enfermagem e de cinco a seis agentes
comunitários de saúde.
D) uma enfermeira e de cinco a seis agentes comunitários de saúde.
E) um médico, um dentista, uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem e de cinco a seis agentes comunitários de saúde.
30. O câncer de pele é o tipo mais comum de câncer em seres
humanos. A forma de neoplasia cutânea mais frequentemente
encontrada é o:
A)
B)
C)
D)
E)

Rabdomiossarcomas.
Melanoma maligno.
Teratoma cutâneo.
Carcinoma basocelular.
Carcinoma epidermoide.
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