PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ (PE)

PORTUGUÊS
Considere o texto abaixo e responda as questões 01, 02, 03 e
04.
Fábula dos Dois Leões

Diz que eram dois leões que fugiram do Jardim Zoológico. Na hora da fuga cada um tomou um rumo, para despistar os perseguidores. Um dos leões foi para as matas da Tijuca e outro foi para o centro da cidade. Procuraram os leões de
todo jeito mas ninguém encontrou. Tinham sumido, que nem
o leite.
Vai daí, depois de uma semana, para surpresa geral, o
leão que voltou foi justamente o que fugira para as matas da
Tijuca. Voltou magro, faminto e alquebrado. Foi preciso
pedir a um deputado do PTB que arranjasse vaga para ele no
Jardim Zoológico outra vez, porque ninguém via vantagem
em reintegrar um leão tão carcomido assim. E, como deputado do PTB arranja sempre colocação para quem não interessa
colocar, o leão foi reconduzido à sua jaula.
Passaram-se oito meses e ninguém mais se lembrava do
leão que fugira para o centro da cidade quando, lá um dia, o
bruto foi recapturado. Voltou para o Jardim Zoológico gordo,
sadio, vendendo saúde. Apresentava aquele ar próspero do
Augusto Frederico Schmidt que, para certas coisas, também é
leão.
Mal ficaram juntos de novo, o leão que fugira para as
florestas da Tijuca disse pro coleguinha:
— Puxa, rapaz, como é que você conseguiu ficar na cidade esse tempo todo e ainda voltar com essa saúde? Eu, que
fugi para as matas da Tijuca, tive que pedir arreglo, porque
quase não encontrava o que comer, como é então que você...
vá, diz como foi.
O outro leão então explicou: — Eu meti os peitos e fui
me esconder numa repartição pública.
Cada dia eu comia um funcionário e ninguém dava por
falta dele.
— E por que voltou pra cá? Tinham acabado os funcionários?
— Nada disso. O que não acaba no Brasil é funcionário
público. É que eu cometi um erro gravíssimo. Comi o diretor,
idem um chefe de seção, funcionários diversos, ninguém dava
por falta. No dia em que eu comi o cara que servia o cafezinho... me apanharam.
Fonte: “Primo Altamirando e Elas”, Stanislaw Ponte Preta. Editora do Autor – Rio de
Janeiro, 1961, pág. 153.

01. Considerando o diálogo entre os dois leões, no estudo das
figuras de linguagem, podemos identificar um(a):
A)
B)
C)
D)
E)

Antítese.
Eufemismo.
Prosopopéia.
Catacrese.
Anáfora.
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02. Considere o enunciado extraído do texto de Stanislaw
Ponte Preta: ―...Voltou magro, faminto e alquebrado‖. A
palavra em destaque pode ser substituída sem alteração contextual por:
A)
B)
C)
D)
E)

violento
estressado
desgostoso
desconfiado
abatido

03. Considere o fragmento textual seguinte e assinale a alternativa correta. ―...Voltou para o Jardim Zoológico gordo,
sadio, vendendo saúde‖.
A)
B)
C)
D)
E)

Consiste na presença de antítese.
É notório o registro de uma metáfora.
Há característica forte de uma hipérbole.
Há a insinuação de uma aliteração.
Registra-se um pleonasmo vicioso.

04. Pelo texto de Stanislaw Ponte Preta é possível concluir
que:
A) o tempo em que os dois leões estiveram separados
foi de sete meses e três semanas.
B) no Brasil há uma carência de servidores públicos para serviços administrativos.
C) ambos leões foram capturados simultaneamente.
D) o segundo leão (gordo e sadio) pediu arreglo depois
de oito meses.
E) o primeiro leão adotou capciosamente o sistema vegetariano.
Considere o texto seguinte para a questão 05.
Irene no Céu
Irene preta
Irene boa
Irene sempre de bom humor
Imagino Irene entrando no céu:
– Licença, meu branco!
E São Pedro bonachão:
– Entra, Irene. Você não precisa pedir licença.
Fonte: Manuel Bandeira. Estrela da vida inteira. Rio de janeiro: José Olympio, 1970.
pág. 125

05. Considerando a forma de tratamento do último verso,
podemos concluir que:
I.

Do ponto de vista da norma culta, a frase deveria
ser: Entre, Irene.
II. Trata-se de uma variedade coloquial da língua.
III. Estabelece uma relação informal de comunicação
entre os falantes.
IV. Não constitui erro de linguagem, na fala popular.
Está(ão) correta(s) as proposições:
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
II e III, apenas;
I, II e IV, apenas;
I, II, III e IV.
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06. Marque a alternativa em que o elemento indicado entre
parênteses NÃO preenche corretamente os espaços:
A) O office boy chegou inesperadamente ______ novo
restaurante (àquele).
B) Mário deseja uma pizza ____ moda italiana (à).
C) Voltará daqui _____ meia hora (a).
D) Seja bem-vindo _____fria São Paulo (à).
E) O concurso público será daqui _____ duas semanas
(a).
07. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira,
baseado na classificação da palavra que:
1.
2.
3.
4.
5.

Substantivo
Pronome relativo
Pronome interrogativo
Conjunção subordinada integrante
Conjunção coordenada explicativa

B) Sua Excelência, o Sr. Ministro, conquistastes vossos
adeptos.
C) Vossa Excelência trouxe seus documentos indeferidos?
D) Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria que envieis seu currículo.
E) Informamos que Vossa Excelência e vossos auxiliares sois bem recebidos.
12. As palavras nuvens e margens não são acentuadas pela
mesma razão que:
A)
B)
C)
D)
E)

Polens
Jovens
Edens
Hifens
Himens

Considere a imagem abaixo e responda a questão 13.

( ) Somos bombardeados por uma massa de informações contrárias, que não leva a nada nem a lugar nenhum.
( ) Que houve com a família?
( ) Ela fingiu que não o via.
( ) Todos têm um quê de ambição.
( ) Não seja tão ambicioso que você pode sofrer.
A sequência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

2 – 3 – 4 – 1 – 5.
4 – 1 – 5 – 2 – 3.
1 – 2 – 3 – 5 – 4.
4 – 3 – 1 – 2 – 5.
3 – 2 – 4 – 1 – 5.

08. Assinale a alternativa em que há oração na voz reflexiva:
A) O prédio na íntegra desabava.
B) Antes de deixar a cidade, foi visto por um amigo
madrugador.
C) O festival Rock In Rio fará o maior sucesso.
D) Eu jamais tinha ouvido coisa igual.
E) Joana com aquela cabeleira penteava-se.
09. O processo de formação da palavra ―combate‖ é:
A)
B)
C)
D)
E)

Composição por aglutinação
Derivação regressiva
Composição por justaposição
Hibridismo
Derivação parassintética

10. A alternativa em que todas as palavras estão grafadas
corretamente é:
A)
B)
C)
D)
E)

exceção, enxurrada, jiló, belesa.
excessão, enxorrada, jiló, beleza.
ecessão, enchurrada, giló, beleza.
esseção, enchorrada, jilo, beleza.
exceção, enxurrada, jiló, beleza.

11. Assinale o enunciado em que o pronome e o verbo em
destaque estão usados CORRETAMENTE, de acordo com a
norma culta.
A) Vossas Senhorias, desculpe-me, mas vossos documentos estão incompletos.
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13. Quanto ao discurso do personagem:
I. É possível identificar o uso formal da próclise;
II. Há uma conjugação inadequada posterior ao pronome pessoal ―me‖;
III. Houve uma supressão de fonemas no verbo ―estar‖,
presente no texto.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

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

14. No trecho ―Esse shopping vai abrir hoje?‖ a palavra em
destaque apresenta um:
A)
B)
C)
D)
E)

Dígrafo
Encontro vocálico
Ditongo
Hiato
Tritongo

15. Considere o enunciado a seguir: ―Não obstante, além de
praticamente não haver programas educativos, a televisão
brasileira ainda insiste em explorar o lado sensual da mulher
de forma vulgar.‖ A expressão destacada anteriormente poderá ser substituída sem alteração de sentido por:
A)
B)
C)
D)
E)

E.
Então.
Por mais que.
Entretanto.
Pois.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. De acordo com a Lei nº 8.080 de 19/09/1990, é uma competência da Direção Nacional do Sistema Único de Saúde:
A) Formar consórcios administrativos intermunicipais
B) Executar ações de saneamento básico
C) Executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos
e fronteiras
D) Gerir sistemas públicos de alta complexidade
E) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros
17. Podemos afirmar historicamente que a unificação da previdência Social na década de 60 do século passado criando o
Instituto Nacional de Previdência Social resultou em:
A)
B)
C)
D)
E)

Fortalecimento da rede própria de assistência à saúde
Participação maior de vários segmentos populares
Incentivo à descentralização do sistema
Extensão da cobertura previdenciária
Valorização da prática médica preventiva

18. Analise as proposições seguintes relativas à Emenda
Constitucional nº 29/2000 e depois identifique a única INCORRETA:
A) A Emenda Constitucional (EC 29/2000) de nº
29/2000 fixa o percentual de mínimo de 10 % (das
receitas tributárias próprias), a partir de 2004, para a
União aplicar em ações e serviços públicos de saúde
B) Encontra-se em fase de regulamentação pelo Congresso Nacional
C) Com relação à União, o orçamento do Ana anterior
serve de base para um acréscimo correspondente à
variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) para se chegar ao orçamento do ano seguinte
D) A EC 29/2000 fixa o percentual mínimo de 15%
(das receitas tributárias próprias), a partir de 2004,
para os municípios aplicarem em ações e serviços
públicos de saúde
E) A EC 29/2000 fixa o percentual mínimo de 12 %
(das receitas tributárias próprias) para os Estados
aplicarem em ações e serviços públicos de saúde
19. De acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de
1990, com relação à participação da comunidade na gestão do
SUS (Sistema Único de Saúde), identifique dentre as alternativas seguintes a que se encontra INCORRETA:
A) O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo
B) O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e controle da execução da política de saúde,
com exceção dos aspectos econômicos e financeiros
C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 04 anos
D) O Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera
de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com a Conferência de Saúde e o conselho
de Saúde, que são instâncias colegiadas
E) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
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20. Analise as proposições seguintes, relativas ao processo de
implantação do Sistema Único de Saúde no Brasil, e identifique a única que está CORRETA:
A) Houve níveis adequados de recursos após a crise de
financiamento dos anos 1990, em todos os níveis de
governo, Federal, Municipal e Estadual, graças à regulamentação da Emenda Constitucional de nº
29/2000
B) Ocorreu um avança da regionalização em saúde de
modo homogêneo nos diversos estados em função
dos consórcios intermunicipais de saúde
C) Ocorreu um grande desenvolvimento do Sistema
com relação aos Princípios e Diretrizes básicas da
Integralidade e Equidade, mas incipiência quanto à
Universalização, Hierarquização e controle social
D) Houve a consolidação da Gestão Plena do Sistema
Municipal de Saúde dos municípios brasileiros e a
necessidade de investir mais na média e na alta
complexidade (transplantes, terapia renal substitutiva, quimioterapia, etc)
E) Houve um avanço significativo na cobertura da
Atenção Básica em Saúde, em especial após a introdução do Programa de Saúde da Família, embora de
modo heterogêneo
21. Analise as seguintes proposições relativas à participação
da iniciativa privada no setor de Saúde, de acordo com a Lei
nº 8.080 de 19/09/1990, e depois identifique a única alternativa INCORRETA:
A) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde,
mesmo que esta ocorra através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das
Nações Unidas (ou afins), ou de entidade de cooperação técnica e de financiamento e de empréstimos
B) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada
C) Na prestação de serviços privados de assistência à
saúde, serão observados os princípios éticos e as
normas expedidas pelo órgão de direção do SUS
quanto às condições para seu financiamento apropriado
D) É permitida a participação do setor privado na assistência à saúde em caráter complementar
E) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais legalmente habilitados e de pessoas jurídicas e de direito privado, na promoção, proteção e recuperação da saúde
22. Considere a seguinte situação hipotética: restrição de
acesso a um processo tecnológico de atenção à saúde apenas
aos usuários que possuam seguros privados de saúde. Se tal
situação ocorresse, caracterizar-se-ia ausência de qual dos
princípios citados abaixo?
A)
B)
C)
D)
E)

Controle social
Hierarquização
Integralidade
Universalização
Equidade
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23. Analise os Princípios abaixo e escolha aquele que melhor
expressa a concepção de Saúde como Dever do Estado e
Direito do cidadão, conforme preconiza a Lei nº 8.080 de
19/09/1990 (Lei Orgânica de Saúde):

27. Ao aconselhar um paciente portador de Ansiedade Generalizada ao este comparecer à Unidade de Saúde Básica, e
prescrever-lhe inicialmente um Benzodiazepínico, deve-se
adverti-lo a respeito do risco de:

A) Capacidade de resolução dos serviços em todos os
níveis de assistência
B) Preservação da autonomia da pessoa humana na defesa de sua integridade física e moral
C) Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo
D) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência
E) Direito à informação, a pessoas assistidas, sobre a
sua saúde

A) Ganho de peso elevado em alguns meses
B) Perda de peso e anedonia nas primeiras semanas
C) Prática de atividades que lhe exijam atenção e presteza nas minúcias de seus gestos
D) Surgimento de comportamento bizarro e efeito paradoxal da medicação, bastante comuns com essa medicação
E) Sonolência incontrolável que lhe impedirá de exercer quaisquer atividades

24. Podemos citar como componentes das medidas propostas
pela Reforma Sanitária na solução dos problemas de saúde
no Brasil todas as afirmativas abaixo, com exceção de uma.
QUAL?
A) Centralização dos recursos destinados à saúde em
um Fundo Nacional de Saúde
B) Diversificação de formas de produção e de remuneração dos serviços de saúde prestados, de acordo
com cada região da Federação
C) Reconhecimento da Saúde como Direito do Cidadão
D) Controle Público do setor Privado na assistência à
Saúde
E) Estabelecimento de atribuições no Setor Saúde de
acordo com cada esfera de governo
25. De acordo com a Lei 8112 de 28/12/1990, a parcela do
Fundo Nacional de Saúde que deve ser repassada aos Municípios para cobertura de ações e serviços de saúde corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

No mínimo40 % dos recursos
No mínimo 50 % dos recursos
No mínimo 70 % dos recursos
Pelo menos 20 % dos recursos
100 % dos recursos

26. Considere a seguinte situação clínica bastante comum e
possível de se encontrar em qualquer Serviço Ambulatorial
de nosso país: uma Senhora conduz seu único filho à Unidade
de Saúde Básica onde mora após ter-se mudado recentemente
de outro Estado, e refere a perda do Cartão de Vacinação da
criança neste processo de mudança. Não se encontra a cicatriz
de BCG. A Mãe desconhece se foi administrada qualquer
vacina na criança, que tem apenas 08 meses de idade, por
motivo de que a criança se encontrava sob cuidados de outros
parentes. Neste caso, a conduta Correta a se tomar com relação ao estado vacinal desta criança é:
A) Dar início ao esquema completo de vacinação
B) Aplicar a vacina BCG inicialmente e procurar informações sobre o estado vacinal com os parentes do
outro Estado
C) Seguir com o esquema de vacinação apropriado para
a idade da criança (vacinas a partir do 8º mês
D) Aplicar somente as vacinas de vírus vivos atenuados
E) Iniciar esquema de vacinação excetuando-se a vacina BCG
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28. Qual das alternativas seguintes corresponde ao tipo de
Cefaleia mais frequentemente encontrado no atendimento
médico primário?
A)
B)
C)
D)
E)

Associada a doenças febris
Em Salvas
Enxaquecosa
Tensional
Alérgica

29. A fiscalização do cumprimento das normas e regras estabelecidas no Código de Ética Médica é uma atribuição:
I.
II.
III.
IV.
V.

Das Autoridades Judiciárias constituídas
Da Vigilância Sanitária
Do Conselho de Medicina
Das Comissões de Ética dos hospitais
Da Direção administrativa dos hospitais

Está (ão) CORRETO (S) os itens:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas III e IV
Todos
Apenas II, III e V
Apenas I, III e IV
Apenas III

30. Na avaliação do diagnóstico diferencial da Vaginose
Bacteriana, talvez esta uma das mais comuns ou a mais comum Colpite encontrada em serviços de atenção básica, podemos considerar:
I.
II.
III.
IV.

Presença de sangramento
Teste das Aminas
Características do corrimento
pH do conteúdo vaginal

Está CORRETO o que se diz em:
A)
B)
C)
D)
E)

Todos
Apenas II e IV
Apenas II, III e IV
Apenas I e III
Apenas I e IV

4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ (PE)
31. A molécula abaixo, por demais conhecida por qualquer
profissional médico, representa qual das alternativas seguintes, todas relativas ao funcionamento do Sistema Endócrino:

35. Identifique dentre as alternativas seguintes a que NÃO
corresponde ao quadro clínico que diagnostica a Síndrome
Metabólica:
A) Circunferência Abdominal superior a 102 cm em
homens
B) Dosagem de Sódio sérico superior a 145 mEq/l
C) Níveis de pressão arterial superiores a 130/80 mmHg
D) Glicemia de jejum superior a 110 mg/dl
E) Dosagem de Triglicérides superior a 150mg/dl

(Fonte da imagem; payala.mayo.uson.mx)

A)
B)
C)
D)
E)

Tiroxina
Insulina
Glicose
Colesterol
Progesterona

32. Analise as seguintes assertivas relativas às Questões
Éticas em apresentações sobre Saúde:
I.

É vedado ao Médico participar de anúncios ou comerciais sobre Instituições de saúde, públicas ou filantrópicas
II. Se divulgar métodos e técnicas sem reconhecimento
científico, deve o médico comunicar ao CRM (Conselho Regional de Medicina) para que este fique a
par de suas idéias
III. É lícito ao Médico divulgar seu consultório quando
realizar declarações na mídia
IV. Pode-se apresentar, em público, técnicas e métodos
científicos
Está (ão) CORRETO o que se diz em:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas III
Todas
Apenas I e II
Apenas II, III e IV
Apenas I e IV

33. Qual das alternativas seguintes apresenta a associação
medicamentosa que comprovadamente confere maior redução
das taxas de mortalidade em pessoas adultas portadoras de
Insuficiência Cardíaca Sistólica?
A)
B)
C)
D)
E)

Nitrato, Propranolol e Espironolactona
Valsartan, Furosemida e Diltiazem
Digoxina, Furosemida e Verapamil
Captopril, Carvedilol e Clortalidona
Captopril, Propranolol e Furosemida

34. Você atende certo paciente etilista de cerca de 50 anos de
idade e que tem um histórico de excessos com bebidas alcoólicas há cerca de 34 anos. Inicialmente, o paciente encontra-se
lúcido, orientado e coerente. Recebe Hidratação venosa com
Solução Glicosada a 10% e eletrólitos. No dia seguinte o
paciente apresenta confusão mental, oftalmoplegia e ataxia.
Identifique dentre as alternativas seguintes qual apresenta o
diagnóstico mais provável para este paciente?
A)
B)
C)
D)
E)

Surto Psicótico Agudo
Síndrome de Abstinência Alcoólica
Encefalopatia Hepática
Encefalopatia de Wernicke
Síndrome de Korsakoff
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36. No tratamento das Micoses Cutâneas, qual das medicações abaixo constitui-se em EXCEÇÃO às alternativas terapêuticas:
A)
B)
C)
D)
E)

Tinidazol
Cetoconazol
Itraconazol
Griseofulvina
Fluconazol

37. A Causa Metabólica mais freqüentemente encontrada no
processo de investigação de Litíase do Trato Urinário é:
A)
B)
C)
D)
E)

Hipofosfatúria
Hiponatriúria
Hipercalciúria
Hiperuricemia
Hiperpotassemia

38. Com relação às complicações crônicas do Diabetes Melito, identifique dentre as alternativas seguintes a CORRETA:
A) A forma mais comum de Neuropatia é Autonômica
B) A presença de exsudatos moles caracteriza a Retinopatia Não-Proliferativa
C) A Hipertensão associada à Nefropatia deve ser tratada com Tiazídicos, especialmente por sua ação adjuvante na melhora do perfil lipídico e dos níveis de
Ácido úrico
D) A Nefropatia apresenta maior mortalidade no Diabete Tipo II
E) A frequência de Nefropatia é menor que a de Retinopatia
39. Qual dos itens abaixo dá mais pontos na avaliação do
paciente pela Escala de Coma de Glasgow?
A)
B)
C)
D)
E)

Palavras desconexas, mas compreensíveis
Abertura ocular espontânea
Ausência de resposta verbal
Localização de estímulo doloroso
Reflexo de retirada de membro ao estímulo doloroso

40. O Tratamento Profilático para Cefaléia do tipo Enxaqueca está indicado:
A) Somente na presença de sinais focais durante as crises
B) Sempre, pois o tratamento da crise geralmente não é
efetivo
C) Apenas se as crises forem resistentes aos derivados
do ergot
D) Nunca, pois não há evidência científica adequada
sobre sua eficácia
E) Quando as crises ocorrerem 02 a 03 vezes por mês
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