PORTUGUÊS

04 – Pelo que podemos perceber nessa charge:
A) o ancião viveu a realidade ATARI dos anos 80;
B) o ancião gostava de brincar com os vídeos jogos da ATARI;
C) o ancião não conheceu a realidade virtual dos vídeo jogos
ATARI dos anos 80;
D) os fantasminhas não se conformam por não mais existirem;
E) os fantasminhas querem somente amendrontar o ancião.
05 – Essa versão atualizada em forma de charge do conto de
Dickens brinca com vídeo jogo chamado Pac-Man. A intenção
dos fantasminhas do Pac-Man nessa versão é justamente:

01 – Observe a tira cômica e marque a alternativa correta:
A) os clientes estão aborrecidos por causa da demora;
B) eles querem o mesmo desconto, mas não vão tê-lo;
C) o barbeiro dá desconto somente a cabeludos;
D) o garoto na cadeira do barbeiro é seu filho, por isso tem
desconto;
E) o garoto na cadeira do barbeiro é muito jovem, por isso tem
desconto.
02 – O pronome “ele” na tira cômica se refere a:
A) o barbeiro;
B) Cebolinha;
C) o rapaz com bigode;
D) o rapaz com corrente no pescoço;
E) o rapaz com cabelo moicano.

A) retomar o conto de Dickens, espalhando as boas novas do
natal cristão;
B) revalidar os anos 80 como sendo um dos anos mais
rememoráveis para os adultos de hoje;
C) lembrar de como eram atrasados os vídeos jogos do passado;
D) relembrar aos mais velhos como a juventude muda no mundo;
E) fazer o natal daquele ancião parecer mais agradável hoje que
nos anos 80.
06 – Na frase dos fantasminhas “... e viemos levá-lo para
conhecer os anos 80”. O termo destacado tem um tom mais
aproximado da:
A) adição;
B) conclusão;
C) finalidade;
D) causa;
E) adversidade.

Observe a charge abaixo:

07 – Na frase do ancião “vocês vão me levar para conhecer
meu passado, presente e futuro”, o termo em destaque tem
valor de:
A) finalidade;
B) causa;
C) adversidade;
D) conclusão;
E) adição.
08 – No texto, a expressão verbal “Errou!” retoma
anaforicamente o termo:
Dispnível em : http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://img81.imageshack.us/img81/9052/
digitalizar00081rv0.jpg&imgrefurl=http://www.joguinhosantigos.com/2008/03/charges-um-contode-natal-verso atari. Acesso: 05/12/2009

03 – Observando o princípio da intertextualidade, os
fantasminhas da charge acima levarão o ancião para conhecer
seu:

A) tu;
B) vós;
C) o ancião;
D) o senhor;
E) ele.

A) presente, passado e futuro;
B) somente o presente e o futuro;
C) apenas o futuro;
D) apenas o passado;
E) o passado e o presente.
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09 – Na charge que segue podemos perceber a ironia do homem
como sendo:

metropolitanos de Maceió abaixo relacionados, assinale o
ÚNICO que não faz parte desta conurbação.
A) Paripueira
B) Coqueiro Seco
C) Maribondo
D) Rio Largo
E) Santa Luzia do Norte
13 – É sabido que 2010 é ano de eleição. Neste aspecto, todas
as alternativas abaixo apresentam cargos eletivos que estarão
em disputa, EXCETO:

Disponível em: http://www.mondopalmeiras.net/blog/wp-content/uploads/2008/12/
natal_palmeiras.jpg. Acesso em 08/12/2009

A) uma crítica à má economia pela qual passa o país na
atualidade;
B) uma ação ufanista em relação à verdadeira árvore de natal
brasileira;
C) uma ação fanática em relação a sua devoção pelo seu time de
futebol;
D) à falta de dinheiro para se comprar um pinheiro;
E) uma implicância com sua mulher que fazia questão pelo
pinheiro.
10 – Na fala da mulher, o termo “isso” refere-se anaforicamente,
porém de forma extra textual a:
A) pinheiro;
B) árvore;
C) o palmeiras;
D) palmeira;
E) o natal.

CONHECIMENTOS GERAIS
11 – Sabemos que os poderes legislativo, executivo e judiciário
em um estado representam a harmonia do exercício da cidadania.
Neste contexto, torna-se de fundamental importância às pessoas
terem conhecimento de seus membros, como forma de
acompanhamento de tudo que acontece no estado. Entre os
nomes citados abaixo, assinale a alternativa que apresenta o
presidente da Assembléia Legislativa do estado de Alagoas:
A) Sergio Toledo
B) Marcelo Victor
C) Ricardo Nezinho
D) Fernando Toledo
E) Jota Cavalcanti
12 – Sabe-se que a capital Maceió, conta hoje com
aproximadamente 936.000 habitantes, sem contabilizar os
municípios próximos que fazem . Levando-se em consideração
os parte da região metropolitana. Dentre os municípios

A) Governador
B) Prefeito
C) Deputado Estadual
D) Senador
E) Presidente
14 – Dentre os artistas musicais famosos abaixo citados,
assinale o que representa o estado alagoano por nascimento.
A) Ivete Sangalo
B) Fagner
C) Elba Ramalho
D) Dominguinhos
E) Djavan
15 – No Brasil, a predominância religiosa existente no Século
XXI corresponde a(o):
A) sincretismo
B) islamismo
C) judaismo
D) catolicismo
E) protestantismo
16 – No brasão do município de Estrela de Alagoas tem-se uns
ramalhetes verdes que simbolizam a agricultura típica da região
representado por:
I. algodão
II. cana-de-açúcar
III. coco
IV. palma
Estão corretos os itens:
A) I, apenas;
B) II, apenas;
C) III, apenas;
D) I e III, apenas;
E) I e IV, apenas.
17 – Assinale a única alternativa em que NÃO aparece um
animal que é típico da fauna estrelense.
A) gambá
B) macaco prego
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C) anum
D) socós
E) pinta silgos

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso
em todos os níveis de complexidade”, diz respeito ao princípio
de:

18 – Como em todo município brasileiro, sabemos que as pessoas
que se dedicam a política administrativa, através de cargo eletivo
ou de nomeação se configuram no hall da historicidade de um
povo. Desta forma, o primeiro prefeito da cidade de Estrela de
Alagoas foi:

A) integralidade de assistência.
B) universalidade de acesso.
C) igualdade de assistência.
D) participação da comunidade.
E) direito à informação.

A) José Almerino da Silva;
B) Adalberto Alves Soares;
C) Denício Calixto de Oliveira;
D) Ângela Maria Lira de Jesus Garrote;
E) José Teixeira de Oliveira.
19 – O gentílico de Estrela de Alagoas é:

23 – Considere um município hipotético com 300.000 habitantes,
com população predominantemente urbana e com economia
industrial. Neste município, o SUS é composto pelos seguintes
serviços: 12 UBS, 02 ambulatórios de especialidades, 01 centro
de referência de saúde do trabalhador (DRST), 01 Santa Casa
de Misericórdia, 01 Hospital Geral, 01 Maternidade Municipal,
alem de vários consultórios médicos e odontológicos e algumas
clínicas de atendimento multiprofissional privadas. Com relação
ao repasse de recursos financeiros do Ministério da Saúde a
este município para o sistema de saúde, pode-se afirmar que:

A) estelense
B) estelado
C) brilhante
D) estrelo
E) cadente
20 – O padroeiro da cidade de Estrela de Alagoas é São João
Batista e sua festa é comemorada, anualmente, no mês de:
A) abril
B) maio
C) junho
D) julho
E) agosto

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 – Na atual concepção do SUS, as funções de uma Unidade
Básica de Saúde (UBS) são, EXCETO:
A) servir como ponto de articulação para uma atenção voltada
às ações básicas de saúde, em especial a educação e a
promoção da saúde, visando reduzir a frequência das doenças
e a necessidade de hospitalização.
B) oferecer serviços médicos de complexidade adequada à
realidade epidemiológica da população abrangida e servir de
canal de encaminhamento dos casos que demandem atenção
especializada.
C) propiciar a assistência médica básica com ênfase na
prevenção primária das doenças e dos agravos mais
prevalentes, encaminhando os menos comuns para outros
níveis de atenção.
D) prover atenção primária à saúde, ou cuidados essenciais para
as populações de áreas que abrangem comunidades menos
privilegiadas socioeconomicamente.
E) constituir a porta de entrada de todos os problemas da
população abrangida, inclusive as de urgência e emergência.
22 – De acordo com a Lei nº 8.080 de 19/09/1990, “o conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e

A) o Ministério somente repassa recursos para municípios com
mais de 200.000 habitantes.
B) somente os serviços públicos municipais recebem recursos
federais.
C) o município só receberá integralmente os recursos quando
estatizar todos os serviços.
D) desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 o
repasse é automático, com um valor fixo por habitante.
E) o Conselho Municipal de Saúde tem o papel de deliberar
sobre a aplicação destes recursos.
24 – Em relação ao atual financiamento da saúde no Brasil,
assinale a alternativa CORRETA:
A) os recursos provêm majoritariamente dos descontos sobre
folha de salário.
B) depende substancialmente do volume de recursos da
arrecadação da CPMF.
C) depende exclusivamente do aporte de recursos arrecadados
pela CPMF.
D) depende exclusivamente dos recursos provenientes da
cobrança da COFINS (Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social).
E) depende substancialmente dos recursos provenientes da
COFINS e da Contribuição sobre o Lucro líquido das
Empresas.
25 – O SUS conta, em cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder legislativo, com as seguintes instâncias
colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
Analise as seguintes proposições:
I. a Lei nº 8142 de 28/12/1990, dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde.
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II. os recursos financeiros do SUS são apenas alocados como
despesas de custeio e de capital do Ministério da saúde,
seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
III. a partir da promulgação da lei nº 8.080 de 19/09/1990, os
recursos financeiros para atender as finalidades do SUS
passaram a ser de origem da movimentação financeira das
operações bancárias.

29 – O tratamento mais eficaz para a doença de Parkinson é o
uso de:
A) anticolinérgicos.
B) agonistas dopaminérgicos.
C) levodopa.
D) amantadina.
E) selegidina.

Marque a opção correta:
A) apenas II está correta.
B) apenas I e II estão corretas.
C) apenas I está correta.
D) apenas II e III estão corretas.
E) apenas III está correta.
26 – Um projeto de lei para criação do Conselho de Saúde de um
município recém-emancipado foi elaborado prevendo 36
integrantes. De acordo com a proposta, 09 vagas seriam
destinadas para representantes do governo, 09 para usuários,
09 para profissionais de saúde e 09 para prestadores de serviços.
Em termos de legislação do SUS, este projeto é inadequado
porque:
A) o segmento dos usuários está sub-representado.
B) falta a representação do Ministério Público.
C) prevê mais Conselheiros do que é preconizado.
D) apresenta um número excessivo de representantes dos
profissionais de saúde.
E) não compete ao município recém-emancipado criar o
Conselho de Saúde, e sim ao município de origem.
27 – As diarréias são uma das causas mais frequentes de visitas
aos serviços de atenção básica. Marque a alternativa correta no
que se refere à diarréia aguda:
A) a diarréia dos viajantes é um exemplo de diarréia osmótica.
B) deve-se solicitar coprocultura especialmente em casos
suspeitos de diarréia inflamatória com sinais de gravidade.
C) indica-se uso de antiespasmódicos em diarréias disentéricas
com o fim de reduzir a perda de sangue nas fezes.
D) a presença de leucócitos nas fezes caracteriza uma diarréia
secretora.
E) deve-se prescrever antimicrobianos precocemente a fim de
evitar translocação bacteriana.

30 – Dentre as alternativas abaixo, assinale a que constitui
indicação de diálise de urgência:
A) anúria e sódio plasmático < 132mEq/L.
B) uréia > 120 mg% e K+ > 95 mEq/L.
C) pericardite e edema agudo de pulmão.
D) hematócrito < 20% e pH < 7,1 com bicarbonato < 15.
E) acidose metabólica refratária e creatinina plasmática > 04
mg%.
31 – Pode-se conferir segurança ao diagnóstico de síndrome
carcinóide quando se tem uma elevada excreção urinária nas 24
horas de:
A) prostaglandina E1.
B) prostaglandina E2.
C) prostaglandina E2 alfa.
D) ácido 5-hidroxiindolacético.
E) ácido vanilmandélico.
32 – Qual dos grupos populacionais citados abaixo tem a maior
taxa de morte devido a Acidente Vascular Cerebral?
A) homens brancos.
B) mulheres brancas.
C) homens negros.
D) mulheres negras.
E) asiáticos.
33 – Qual das alternativas abaixo não é um dos fatores de risco
para o câncer hepático?
A) doenças que provoquem depósito de ferro no fígado.
B) esteatose hepática não alcoólica.
C) álcool.
D) oflotoxina.
E) hepatite crônica vírus B.

28 – Com relação a giardíase, pode-se afirmar que:
A) é causa de diarréia crônica por má absorção dos nutrientes.
B) sua transmissão é percutânea pela penetração dos trofozoítas.
C) causa eosinofilia marcada, justificada pelo ciclo
enteropulmonar.
D) seu mecanismo de agressão tissular se baseia na síntese de
enterotoxina necrotizante.
E) produz um quadro similar à retocolite ulcerativa.

34 – Qual das alternativas abaixo não é verdadeira com relação
à cirrose hepática?
A) o diagnóstico de certeza se dá através de biópsia hepática.
B) é um processo inflamatório difuso do fígado, caracterizado
por fibrose não septal e regeneração nodular.
C) a maior causa da cirrose hepática é o uso abusivo de álcool
ou hepatite viral crônicas B ou C.
D) é a principal causa de hipertensão portal.
E) usa-se a classificação de Child-Pugh para predizer seu
prognóstico, com parâmetros clínicos e laboratoriais.
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35 – Assinale dentre as alternativas abaixo a INCORRETA, no
que se refere às hepatites virais?

40 – Considere as afirmativas abaixo, com respeito às
Pneumopatias. Marque dentre estas a única INCORRETA.

A) o genoma do vírus B é formado por uma cadeia dupla de
DNA, uma longa e outra curta, dispostas circularmente.
B) a infecção pelo vírus B é um sério problema de saúde pública
mundial, com cerca de 03 bilhões de pessoas infectadas e 350
milhões com infecção crônica.
C) a transmissão da hepatite A é basicamente fecal-oral, sendo
o homem e alguns primatas os únicos hospedeiros naturais
do HAV.
D) os medicamentos atualmente aprovados para o tratamento
da hepatite B crônica são: interferon alfa, lanivudina e
tenofovir.
E) a infecção pelo HAV não cronifica e a maioria dos casos é
assintomática, especialmente em menores de 05 anos.

A) a pneumonia comunitária cursa com um quadro clínico típico,
que normalmente não varia.
B) na pneumonia a vírus, a piora clínica pode estar associada a
uma infecção bacteriana secundária.
C) a síndrome da pneumonia típica comunitária tem como agente
etiológico principal o pneumococo.
D) a pneumonia pneumocística nos pacientes HIV (+) nunca
está associada a outras infecções oportunistas.
E) a síndrome da pneumonia atípica caracteriza-se por ter início
insidioso, com tosse seca e dispnéia, com predomínio dos
sintomas extrapulmonares.

36 – Qual dentre os achados clínicos abaixo significa pior
prognóstico para um paciente portador de câncer de pâncreas?
A) febre.
B) perda de peso.
C) icterícia.
D) hiporexia.
E) dor lombar.
37 – Qual dentre as alternativas abaixo é a principal causa de
hemorragia digestiva baixa?
A) colite ulcerativa.
B) doença de Crohn.
C) diverticulose.
D) hamartomas.
E) neoplasias malignas.
38 – Um dos problemas mais frequentes em consultórios médicos
de atenção básica é a infecção do trato urinário (ITU) comunitária.
Após o tratamento com antibióticos, podemos dizer que a cura
das ITU depende mais da:
A) frequência do tratamento.
B) concentração urinária do antimicrobiano.
C) concentração sérica do antimicrobiano.
D) meia-vida sérica do antimicrobiano.
E) duração do tratamento com antimicrobiano.
39 – Qual dentre as alternativas abaixo representa critérios para
o diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico?
A) anemia hemolítica, artrite, fotossensibilidade e úlceras orais.
B) nódulos subcutâneos, insuficiência renal, VHS elevada e
VDRL (+).
C) lúpus discóide, leucocitose, febre e convulsão.
D) febre, linfocitose, proteinúria e dor articular crônica.
E) proteinúria, febre, convulsão e anemia.
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