PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE (SE)

PORTUGUÊS
01. Considere a imagem abaixo e responda:

primeira em trinta anos de negro que era.” Temos:
A)
B)
C)
D)
E)

uma aliteração
um aspecto metonímico
um exemplo claro de sinestesia
a presença de antítese
um processo de eufemismo

03. Na frase “Nesta vida, quem não tem abacaxi, se contenta com banana.”, o provérbio que mais se aproxima da estrutura sintática corresponde a:

Curioso este enunciado que se lê, frequentemente, em placas
comerciais. Nele, é possível concluir que na última frase:
A) Consiste em um texto verbal, escrito, com sentido,
porém agramatical, pois usa veiculadores de aritmética para estabelecer coerência interpretativa.
B) Constitui-se num texto de caráter nominativo, escrito, com signos aritméticos, mas sem qualquer
aceitação, devido à ambiguidade de sentido.
C) Não se constitui como enunciado, pois o jogo arbitrário entre números e palavras o transforma num
código sem acesso interpretativo.
D) Trata-se de um texto verbal coerente, que se manifesta através de expressões típicas da aritmética e palavras, as quais, na escrita, provocam estranheza,
mas, lidos, cumprem sua função comunicativa.
E) Ele não se constitui como texto, pois nada significa:
há números matemáticos ao lado de expressões da
língua portuguesa sem qualquer relação.

A) Quem não tem cão caça com gato.
B) Quem não pode com mandinga não carrega patuá.
C) Quem tem telhado de vidro não atira pedra no do vizinho.
D) Quem nunca comeu melado quando come se lambuza.
E) Quem semeia ventos colhe tempestades.
04. Segundo regras da Regência Verbal, a forma adequada
abaixo consiste em:
A)
B)
C)
D)
E)

Prefiro antes pastel do que doce.
Prefiro pastel à doce.
Prefiro pastel mais do que doce.
Prefiro pastel a doce.
Prefiro mais pastel do que doce.

05. Leia a charge abaixo e responda:

Texto para as questões de 02 a 03.
Só Banana
Tudo se resumia em banana. Se era para se livrar da fome, era só o que tinha. Quando se revoltava com os governantes, respondia:
- Ah! Banana pra eles!
O pior de tudo isso era a penca de filho que tinha para
criar.
Certa vez, trabalhando como braçal, foi surpreendido em
ter que implodir, com três bananas de dinamite, um trecho
pedregoso numa vala de uma rua em processo de saneamento
sem ter a mínima experiência. Nesse dia, ele gelou. Ficou
branco pela vez primeira em trinta anos de negro que era.
- Valei-me, meu padim Frei Damião! Deliberou lá por
dentro.
Mas, inconformismo mesmo era ser tratado com desprezo pelos colegas mais espertos:
- Ele não passa de uma banana! Diziam uns sobre o pobre homem.
Cansado da vida que levava, desabafava timidamente
com balbúcie, entre os mais próximos:
- É! Nesta vida, quem não tem abacaxi, se contenta com
banana.
(texto adaptado para esta ocasião)

02. Sobre o texto Só Banana, o trecho “Ficou branco pela vez
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A linguagem do texto, apesar de própria da característica
humorística, permite a compreensão do que se diz, para quem
e por que se diz devido ao contexto linguístico. Nesta charge,
o personagem em discurso se usa de um meio comunicativo
para entender o que está sendo questionado pelo outro personagem. Com base nessa constatação, a função comunicativa
predominante, no texto, é:
A)
B)
C)
D)
E)

Conativa
Referencial
Emotiva
Metalinguística
Fática

06. Marque a alternativa em que a palavra não corresponde
ao seu significado ao lado.
A)
B)
C)
D)
E)

Rispidez – o mesmo que rigidez
Descortês – o mesmo que indelicado
Aquiescência – o mesmo que consentimento
Insidioso – o mesmo que leal
Delação – o mesmo que denúncia
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07. Assinale a ÚNICA a alternativa abaixo que NÃO apresenta inadequação perante a norma culta.
A) Sempre me falaram que aspirina é bom para dor de
cabeça.
B) Bastante candidatos estão fazendo prova.
C) laranja é boa para suco.
D) Percebi que havia menos alunos na sala.
E) É proibido a entrada de pessoas estranhas neste recinto.
08. Considere a imagem abaixo:

II. há o pressuposto de que, ambas as receitas, já havia,
antes, eficiência e burocracia e os veiculadores da
pressuposição são as palavras “Mais” e “Menos”.
III. ocorre um erro de concordância, pois as expressões
“Mais eficiência” e “Menos burocracia” juntas exigem concordância no plural e deveriam finalizar
com “Estas são as receitas certas para o Brasil”.
IV. há uma insinuação de que no Brasil, agora serão menos impostos e mais lucros para as empresas.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

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

CONHECIMENTOS GERAIS

Do texto publicitário acima é possível concluir que o autor
usou
I.

um recurso linguístico para seduzir o consumidor a
aceitar a mensagem veiculada.
II. um jogo fônico/semântico na construção do texto para focalizar o produto.
III. inadequação morfossintática na construção do texto,
contrariando a norma culta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
I e II estão corretas.
I e III estão corretas.

09. Todas as alternativas abaixo estão repletas de imagens
conotativas, EXCETO:
A) Construtora Massai: há 10 anos colocando você
acima de tudo.
B) Este enunciado pode ter vários sentidos.
C) Quinzena de iluminação na Nordife: acendemos as
luzes, apagamos os preços.
D) Em João Pessoa, ouvir a Mix pega bem.
E) Curta a Rave do Portal: lá só tem gata.

10.

Com relação ao texto acima, quanto ao aspecto verbal,
I.

a palavra “Receita” apresenta aspecto ambíguo, invalidando, portanto, a função comunicativa do texto.
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11. Atualmente o posto de presidente do Supremo Tribunal
Federal, o chamado STF, tem sido da pessoa de:
A)
B)
C)
D)
E)

José Antônio Dias Toffoli
Antônio Cezar Peluso
Ellen Gracie Northfleet
Gilmar Mendes
Ricardo Lewandowski

12. Leia o texto abaixo:
Caminhando e cantando e seguindo a canção
Somos todos iguais, braços dados ou não
Nas escolas, nas ruas, campos, construções
Caminhando e cantando e seguindo a canção(...)
O trecho acima é um fragmento da música Para não dizer
que não falei de flores. Esta letra pertence a um lendário
paraibano que foi perseguido durante a Ditadura Militar.
Marque a alternativa que traz o autor desta música.
A)
B)
C)
D)
E)

Zé Ramalho
Geraldo Azevedo
Geraldo Vandré
Caetano Veloso
João Gilberto

13. A respeito do aquecimento global, todas as alternativas
abaixo contribuem, gravemente, para o seu aquecimento,
EXCETO:
A) Aumento do nível dos oceanos: com o aumento da
temperatura no mundo, está em curso o derretimento
das calotas polares. Ao aumentar o nível da águas
dos oceanos, podem ocorrer, futuramente, a submersão de muitas cidades litorâneas;
B) Crescimento e surgimento de desertos: o aumento da
temperatura provoca a morte de várias espécies animais e vegetais, desequilibrando vários ecossistemas. Somado ao desmatamento que vem ocorrendo,
principalmente em florestas de países tropicais (Brasil, países africanos), a tendência é aumentar cada
vez mais as regiões desérticas em nosso planeta;
C) Aumento de poços artesianos: com o número de poços artesianos em crescimento acelerado, tem se verificado uma intensa onda de infiltrações entre as ro-
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chas sedimentares, provocando uma rachadura nas
áreas próximas as barragens e barreiras, causando
risco às áreas residenciais envolvidas.
D) Aumento de furacões, tufões e ciclones: o aumento
da temperatura faz com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando estes tipos de catástrofes climáticas;
E) Ondas de calor: regiões de temperaturas amenas tem
sofrido com as ondas de calor. No verão europeu,
por exemplo, tem se verificado uma intensa onda de
calor, provocando até mesmo mortes de idosos e crianças.
14. Sabe-se que o Governo Federal, há dois anos, perdeu uma
queda de braço para a oposição deixando de arrecadar cerca
de 40 bilhões de reais por ano destinado à saúde, conforme
anúncio do próprio Governo. Esta arrecadação, extraída do
bolso do contribuinte, era em forma de um imposto provisório que com a sua extinção, fez com que o Governo onerasse
um outro imposto de operação financeira denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

ISS
IOF
IRPF
Cofins
CPMF

15. Com base em pesquisa realizada, sistematicamente, pelo
Censo IBGE 2010, o município de Poço Verde compreende
uma população estimada em:
A)
B)
C)
D)
E)

15.140 habitantes
21.968 habitantes
12.170 habitantes
16.830 habitantes
26.220 habitantes

16. É sabido que nos últimos anos o ENEM apresentou diversos problemas, quanto à sua aplicação trazendo grandes transtornos para os candidatos envolvidos neste processo. Esta
avaliação educacional promovida pelo MEC consiste:
A) num processo seletivo para alunos do Ensino Fundamental;
B) num vestibular exclusivo para ingresso nas universidades públicas de todo o Brasil;
C) numa avaliação sistemática para alunos universitários;
D) num processo seletivo exclusivo para estudantes da
Educação de Jovens e Adultos (EJA)
E) numa avaliação de desempenho de alunos concluintes do Ensino Médio.
17. Recentemente, um filme brasileiro que causou grande
polêmica na mídia televisiva por se tratar da corrupção instalada na polícia militar do Estado do Rio de Janeiro lançou a
sua sequência ou o número 2. O curioso é que o filme, antes
do seu lançamento nos cinemas, já havia sido assistido por
quase um milhão de pessoas através do sistema de pirataria
que acabou deixando ainda mais conhecido um grande ator
brasileiro pelo seu desempenho no filme ao liderar a Elite do
comando BOPE. O ator o qual se refere é:
A)
B)
C)
D)

Caio Junqueira
André Gonçalves
Nilhem Cortaz
Wagner Moura
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E) Eri Johnson
18. Há pouco tempo, temos presenciado na mídia brasileira a
aversão homossexual por parte de jovens, principalmente na
capital paulista, onde ataques frequentes têm preocupado as
autoridades policiais em combater tais violências. Esta discriminação é denominada de:
A)
B)
C)
D)
E)

heterofobia
anorexia
homofobia
claustrofobia
psicose

19. Em seu contexto religioso o(a) padroeiro(a) do município
de Poço Verde corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

Santo Antônio;
Nossa Senhora das Dores;
Santa Cruz;
São Sebastião;
Nossa Senhora da Conceição.

20. Sabemos que nos na maioria dos municípios brasileiros,
principalmente, na região Nordeste, há uma carência de estrutura do ponto de vista econômico. Sendo poucos os recursos
de subsistência para a sua economia. Sistematicamente, a
economia do Município de Poço Verde é baseada na(o):
A)
B)
C)
D)
E)

Pecuária;
Agricultura;
Comércio;
Indústria;
Serviço.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Analise a seguinte radiografia de tórax abaixo, sabendo
que pertence a um paciente masculino com relato de tosse
produtiva frequente há mais de 15 dias, febre diariamente
principalmente em período vespertino, mal estar, fadiga,
sudorese de extremidades, perda ponderal significativa (cerca
de 5 % nos últimos 06 meses), calafrios durante período febril. Na anamnese refere que as queixas de tosse, de início
pouco frequente e pouco produtiva, se faz presente há mais de
04 meses. Fumante há décadas, com consumo de cerca de 03
cigarros por dia. Alimenta-se “muito bem”. Idade de 43 anos.
Com base nestas informações e na Radiografia abaixo, qual é
o diagnóstico mais provável?

A)
B)
C)
D)
E)

Tumor primário de pulmão
Pneumonia Pneumocística
Empiema pleural
Tuberculose pulmonar
Pneumonia atípica
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22. Paciente jovem de 24 anos de idade comparece ao seu
consultório trazido por familiares com queixa de dor intensa
em região dorsal à esquerda com irradiação para o hipogástrio, súbita, com relato de disúria prévia discreta, sem referir
febre no período nem hematúria macroscópica. Apresentou
náuseas desde o surgimento da queixa álgica, sem apresentar
êmese. Com base nestes dados, a hipótese diagnóstica clínica
mais provável, o exame subsidiário (levando em conta as
particularidades da realidade Brasileira) a ser solicitado e a
terapêutica inicial CORRETOS para o caso seriam, respectivamente:
A) Pielonefrite aguda, USG de vias urinárias e Quinolona + Antiespasmódico
B) Pielonefrite aguda, EAS e Antiespasmódico
C) Pielonefrite, EAS e Quinolona
D) Urolitíase, EAS e Quinolona + Antiespasmódico
E) Cisto renal, USG de vias urinárias e Analgésicos
23. Criança de 05 anos de idade, masculino, com relato por
genitora de discreta apatia, inapetência, sem referir febre nem
vômitos nem náuseas, sem relato de dor abdominal espontânea nem relacionada à ingestão de alimento. Ao exame clínico, ativo, hipocorado (+ / 4 +), lúcido, orientado, eupneico,
afebril, sem anormalidades grosseiras ao exame físico. Hemograma revela discreta anemia hipocrômica; EAS (Exame
de Análise do Sedimento) sem anormalidades; Parasitológico
fecal revela infestação por Ascaris. Com base nestes dados
clínicos, analise as sugestões de conduta clínica para o caso
seguinte e identifique a opção CORRETA:
A) Administrar vermífugo, fornecer orientação dietética
e retornar após 30 dias para avaliar estado hematológico e parasitológico.
B) Administrar ferro oral, polivitamínico, orexígeno e
vermífugo; retornar após 30 dias para avaliar cura
parasitária e estado hematológico.
C) Administrar vermífugo e ferro oral e retorno após 30
dias para avaliar cura parasitária e estado hematológico.
D) Prescrever ferro oral, orexígeno e retornar após 15
dias para reavaliação.
E) Prescrever vermífugo e reavaliar após 15 dias.
24. Criança com 08 anos de idade com relato por genitora de
febre há cerca de 24 horas de início súbito, com tosse pouco
frequente e pouco produtiva, hipoatividade ausente e sem
referir êmese. Ao exame, febril, T. Ax = 38º C, eupneica,
com rinorreia, sem taquipneia, ativa, atenta, hidratada, sem
outras anormalidades ao exame clínico. Genitora manifesta
preocupação desproporcional aos sintomas, solicitando que se
prescreva antibiótico “potente” e questiona se há necessidade
de internamento para o caso. Neste caso, a conduta apropriada é:
A) Internamento clínico por no mínimo 24 horas, antibioticoterapia e sintomáticos.
B) Medicação sintomática e reavaliação após 24 horas.
C) Antibioticoterapia oral, sintomáticos e solicitar Radiografia de tórax.
D) Antibioticoterapia injetável e solicitar Radiografia
de tórax.
E) Internamento clínico por período determinado pela
evolução do caso.

25. Analise a figura seguinte e determine qual das alternativas
abaixo corresponde à natureza deste conhecido agente etiológico de frequente patologia de ordem dermatológica em nosso meio:

A)
B)
C)
D)
E)

Pediculus humanus
Phtirius pubis
Sarcoptes scabiei
Ascaris lumbricoides
Triatomíneo

26. Em pacientes portadores de Colagenose com frequência
se solicita a Biópsia Renal Percutânea com a finalidade de
se diagnosticar e obter prognóstico em certas situações, principalmente quando a suspeita clínica é a de:
A)
B)
C)
D)
E)

Lúpus Eritematoso Sistêmico
Febre Reumática
Dermatomiosite
Doença de Gaucher
Artrite Reumatóide

27. Sabemos que o arsenal terapêutico disponível hoje em dia
para o tratamento da Hipertensão Arterial é vasto, o que
exige por maioria das vezes que se adeque o tratamento às
características do paciente. Com relação aos efeitos adversos
do uso de anti-hipertensivos, considere as seguintes proposições e identifique a única INCORRETA:
A) Contraindica-se o uso de Reserpina em pacientes
portadores de Depressão.
B) Ocorre menos frequentemente hipercalemia em pacientes que utilizam diuréticos poupadores de potássio associados a inibidores de ECA.
C) Pacientes em uso de diuréticos poupadores de potássio diabéticos e/ou com insuficiência renal correm
risco maior de hipercalemia.
D) Pacientes em uso de Verapamil, principalmente idosos, apresentam com frequência obstipação intestinal.
E) Antagonistas de Angiotensina II são contraindicados
em grávidas.
28. Considere os seguintes dados clínicos de uma paciente:





Adulta jovem, 27 anos, uso de anticonceptivo hormonal oral há cerca de 02 anos, casada, com queixa
de disúria, polaciúria e urgência miccional há alguns
poucos dias;
Afebril, sem referir calafrios ou dor lombar importante;
Refere queixa similar há cerca de 32 dias que tratou
com medicação “prescrita” por balconista de farmácia, com melhora relativa.

Analise as seguintes alternativas de tratamento abaixo e escolha a que corresponde à melhor terapêutica para este caso:
MÉDICO CLÍNICO GERAL (PSF)
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A) Ciprofloxacino por 05 dias, não se exigindo urocultura.
B) Trimexazol por 03 dias, não se exigindo urocultura.
C) Ciprofloxacino por 05 dias, antecedido por teste da
fita para ITU.
D) Ampicilina 500 mg de 6 em 6 horas por 14 dias consecutivos.
E) Trimexazol por 03 dias, antecedido por coleta de
urina para urocultura.
29. Analise a Radiografia de Tórax abaixo e identifique a
alternativa que corresponde ao diagnóstico presumível pelas
características óbvias nela expostas, sabendo que se trata de
um paciente fumante de longa data:

A)
B)
C)
D)
E)

Atelectasia
Câncer de Pulmão
Enfisema Pulmonar
Derrame Pleural
Empiema Pleural

30. Observe atentamente as figuras seguintes, sabendo que
tratam-se do mesmo agente etiológico em várias fases de seu
ciclo de vida e que frequentemente acomete seres humanos.
O Helminto em questão é:

E) Na ICC esquerda encontramos sintomas de congestão pulmonar e edema periférico.
32. Qual das opções abaixo corresponde à dose CORRETA
de Hidroclorotiazida no tratamento coadjuvante de Hipertensão Arterial Sistêmica?
A)
B)
C)
D)
E)

100 mg/dia
50 mg/dia
6,25 a 12,5 mg/dia
12,5 a 25 mg/dia
25 a 50 mg/dia

33. Identifique dentre as opções seguintes a que encontra-se
INCORRETA no que se refere à Hipertensão Arterial
Sistêmica:
A) Não é frequente o achado clínico de estenose de artéria renal em angiografia de pacientes normotensos.
B) No tratamento de pacientes portadores de Hipertensão Arterial Sistólica isolada os agentes de primeira
escolha são os diuréticos tiazídicos, seguidos dos
bloqueadores de canais de cálcio.
C) Em pacientes portadores de Insuficiência Arterial
Periférica pode-se utilizar bloqueadores de canais de
cálcio.
D) No Hiperaldosteronismo Primário (Doença de Conn)
a Renina Plasmática encontra-se suprimida.
E) A relação vale-pico do Enalapril justifica seu uso em
duas tomadas diárias.
34. Você atende em sua Unidade de Saúde um paciente portador de Hipertensão Arterial Sistêmica e que apresenta hiperpotassemia. Com tais dados em mente, qual das medicações seguintes deve ser evitada?
A)
B)
C)
D)
E)

Nifedipina
Hidralazina
Captopril
Atenolol
Furosemida

35. A Clofazimina é uma alternativa frequentemente utilizada
no tratamento de casos de Hanseníase. Mas, como a maioria
das medicações, apresenta alguns efeitos colaterais indesejáveis. Dentre as opções seguintes, qual não é um efeito colateral da Clofazimina?
A)
B)
C)
D)
E)

Hymenolepis nana
Enterobius vermicularis
Schistosoma mansoni
Ascaris lumbricoides
Taenia sp

31. Identifique a opção INCORRETA dentre as abaixo,
todas relacionadas à Insuficiência Cardíaca Congestiva
(ICC):
A) Os sinais e sintomas de ICC dependem do ventrículo
acometido.
B) Turgência jugular patológica, terceira bulha e refluxo hepatojugular são considerados critérios maiores
de ICC.
C) Fraqueza, astenia e intolerância aos esforços são sintomas comuns de ICC biventricular.
D) Na ICC direita encontramos manifestações de congestão venosa sistêmica.
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A)
B)
C)
D)
E)

Constipação intestinal
Alterações de coloração da pele
Ressecamento cutâneo
Dor abdominal
Anemia hemolítica

36. Considere as seguintes proposições, todas relativas a
doenças crônico-degenerativas, e identifique a única INCORRETA:
A) A Declaração de Óbito é o instrumento padronizado
de coleta de dados no Sistema de Informações de
Mortalidade.
B) A principal causa de morte por câncer em homens é
o tumor de Pulmão.
C) Nefropatia, Retinopatia e Neuropatia são complicações do Diabetes Melito.
D) A principal causa de morte por câncer em mulheres
no Brasil é o tumor de Colo de útero.
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E) A Hipertensão Arterial Sistêmica é um fator de risco
para a ocorrência de Acidente Vascular Cerebral e
Infarto Agudo do Miocárdio.
37. Qual das seguintes alternativas está CORRETA na profilaxia do tétano pós-ferimento?
A)
B)
C)
D)

Prescrever Cefalosporina.
Prescrever pomada de antibiótico.
Limpeza do ferimento com água e sabão.
Lavar o ferimento com água e depois usar mercurocromo como antisséptico local.
E) Fazer reforço com toxóide tetânico em todos os casos e administrar antibiótico de amplo espectro.
38. Considere as seguintes afirmações relativas ao Tabagismo
e depois identifique a única CORRETA:
A) A cessação do hábito de fumar em pacientes idosos
também apresenta benefícios.
B) A Nicotina apresenta efeito hipotensor importante.
C) Não há correlação entre tabagismo e o risco de doença cardiovascular.
D) Os danos causados pelo tabagismo não guardam relação de proporção com a quantidade de cigarros
consumidos por dia.
E) O risco de dano cardiovascular não diminui em exfumantes.
39. Considere as seguintes assertivas com relação ao Calendário Nacional de Vacinação e identifique a única INCORRETA:
A) As vacinas para Hepatite B e Antitetânica são seguras na gestação.
B) A vacina contra o sarampo deve ser aplicada no 1º
mês de vida.
C) A vacina BCG deve ser administrada por via intradérmica.
D) A vacina Tetravalente constitui-se da Tríplice Bacteriana (Difteria, Pertussis e Tétano) associada à Vacina para Haemophilus Influenza tipo B.
E) O esquema vacinal para Hepatite B é administrado
em 03 doses, ao nascer, com 30 dias de vida e após
180 dias da administração da 1ª dose.
40. “Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e
a detecção de qualquer mudança nos setores determinantes e
condicionantes do meio ambiente, os quais interferem na
saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de
prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou outros agravos à saúde”. A definição
acima refere-se à:
A)
B)
C)
D)
E)

Medicina Preventiva
Vigilância Ambiental em Saúde
Vigilância Epidemiológica
Vigilância Sanitária
Medicina sanitária
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