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 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 Zooló-

gico. Na hora da fuga cada um tomou um rumo, para despis-

tar os perseguidores. Um dos leões foi para as matas da Tiju-

ca 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 deputa-

do 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 ci-

dade 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 funcio-

nários? 

— 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 cafezi-

nho... 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) Antítese. 

B) Eufemismo. 

C) Prosopopéia. 

D) Catacrese. 

E) Anáfora.  

 

 

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 con-

textual por: 

A) violento 

B) estressado 

C) desgostoso 

D) desconfiado 

E) abatido 

 

03. Considere o fragmento textual seguinte e assinale a alter-

nativa correta. ―...Voltou para o Jardim Zoológico gordo, 

sadio, vendendo saúde‖. 

A) Consiste na presença de antítese. 

B) É notório o registro de uma metáfora. 

C) Há característica forte de uma hipérbole. 

D) Há a insinuação de uma aliteração. 

E) 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 pa-

ra 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 ve-

getariano. 

 

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) I, apenas;  

B) I e II, apenas;  

C) II e III, apenas;  

D) I, II e IV, apenas;  

E) 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. Substantivo                                          

2. Pronome relativo                                

3. Pronome interrogativo                       

4. Conjunção subordinada integrante 

5. Conjunção coordenada explicativa  

 

(   ) Somos bombardeados por uma massa de informa-

ções contrárias, que não leva a nada nem a lugar ne-

nhum. 

(   ) 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) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.  

B) 4 – 1 – 5 – 2 – 3.  

C) 1 – 2 – 3 – 5 – 4.  

D) 4 – 3 – 1 – 2 – 5.  

E) 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) Composição por aglutinação 

B) Derivação regressiva 

C) Composição por justaposição 

D) Hibridismo 

E) Derivação parassintética 

 

10. A alternativa em que todas as palavras estão grafadas 

corretamente é:  

A) exceção, enxurrada, jiló, belesa.     

B) excessão, enxorrada, jiló, beleza.     

C) ecessão, enchurrada, giló, beleza. 

D) esseção, enchorrada, jilo, beleza. 

E) 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 docu-

mentos estão incompletos.  

B) Sua Excelência, o Sr. Ministro,  conquistastes vossos 

adeptos.  

C) Vossa Excelência trouxe seus documentos indeferi-

dos?  

D) Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria que en-

vieis seu currículo. 

E) Informamos que Vossa Excelência e vossos auxilia-

res sois bem recebidos.  

 

12. As palavras nuvens e margens não são acentuadas pela 

mesma razão que:  

A) Polens  

B) Jovens  

C) Edens  

D) Hifens  

E) Himens 

 

Considere a imagem abaixo e responda a questão 13. 

 
 

13. Quanto ao discurso do personagem: 

I. É possível identificar o uso formal da próclise; 

II. Há uma conjugação inadequada posterior ao prono-

me pessoal ―me‖; 

III. Houve uma supressão de fonemas no verbo ―estar‖, 

presente no texto. 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) III, apenas; 

D) II e III, apenas; 

E) I, II e III. 
 

14. No trecho ―Esse shopping vai abrir hoje?‖ a palavra em 

destaque apresenta um:  

A) Dígrafo 

B) Encontro vocálico  

C) Ditongo 

D) Hiato 

E) 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 pode-

rá ser substituída sem alteração de sentido por:  

A) E.   

B) Então.  

C) Por mais que.  

D) Entretanto.   

E) Pois. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16. De acordo com a Lei nº 8.080 de 19/09/1990, é uma com-

petência 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 pre-

vidência Social na década de 60 do século passado criando o 

Instituto Nacional de Previdência Social resultou em: 

A) Fortalecimento da rede própria de assistência à saúde 

B) Participação maior de vários segmentos populares 

C) Incentivo à descentralização do sistema 

D) Extensão da cobertura previdenciária 

E) Valorização da prática médica preventiva 

 

18. Analise as proposições seguintes relativas à Emenda 

Constitucional nº 29/2000 e depois identifique a única IN-

CORRETA: 

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 Con-

gresso 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) pa-

ra 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 alterna-

tivas seguintes a que se encontra INCORRETA: 

A) O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deli-

berativo 

B) O Conselho de Saúde atua na formulação de estraté-

gias 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 Le-

gislativo, com a Conferência de Saúde e o conselho 

de Saúde, que são instâncias colegiadas 

E) A representação dos usuários nos Conselhos de Saú-

de e conferências será paritária em relação ao con-

junto dos demais segmentos 

 

 

 

 

20. Analise as proposições seguintes, relativas ao processo de 

implantação do Sistema Único de Saúde no Brasil, e identifi-

que 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 re-

gulamentação 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 substituti-

va, quimioterapia, etc) 

E) Houve um avanço significativo na cobertura da 

Atenção Básica em Saúde, em especial após a intro-

dução 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 alterna-

tiva INCORRETA: 

A) É vedada a participação direta ou indireta de empre-

sas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, 

mesmo que esta ocorra através de doações de orga-

nismos internacionais vinculados à Organização das 

Nações Unidas (ou afins), ou de entidade de coope-

ração 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 apropri-

ado 

D) É permitida a participação do setor privado na assis-

tência à saúde em caráter complementar 

E) Os serviços privados de assistência à saúde caracte-

rizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de pro-

fissionais liberais legalmente habilitados e de pesso-

as jurídicas e de direito privado, na promoção, prote-

ção 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) Controle social 

B) Hierarquização 

C) Integralidade 

D) Universalização 

E) 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): 

A) Capacidade de resolução dos serviços em todos os 

níveis de assistência 

B) Preservação da autonomia da pessoa humana na de-

fesa de sua integridade física e moral 

C) Descentralização político-administrativa com dire-

ção 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  

 

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 remune-

ração 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 Muni-

cípios para cobertura de ações e serviços de saúde correspon-

de a: 

A) No mínimo40 % dos recursos 

B) No mínimo 50 % dos recursos 

C) No mínimo 70 % dos recursos 

D) Pelo menos 20 % dos recursos 

E) 100 % dos recursos 

 

26. Identifique dentre as alternativas seguintes a que não pode 

ser considerada suficiente para que se forneça um diagnóstico 

de Febre Reumática: 

A) Febre + ASLO elevada + Nódulos subcutâneos 

B) Febre + Elevação de VHS + Cardite 

C) Febre + Elevação de VHS + Coreia de Sydenham 

D) Febre + Histórico de Amigdalite Bacteriana + Artrite 

Migratória 

E) Febre + Elevação de ASLO + Artralgia  

 

27. Ao examinar um paciente você identifica os seguintes 

sinais clínicos: 2ª bulha no foco pulmonar encontra-se ampla 

e desdobrada de maneira fixa. Com estes dados, pode-se 

pensar em qual dos diagnósticos seguintes? 

A) Tetralogia de Fallot 

B) Defeito do ostium secundário 

C) Coarctação da Aorta 

D) Estenose Pulmonar 

E) Estenose Aórtica 

 

 

 

28. Identifique dentre as alternativas seguintes a que corres-

ponde à complicação mais frequente da Cardiopatia Congêni-

ta mais comum na infância: 

A) Infarto Pulmonar 

B) Pneumonia 

C) Pericardite 

D) Crises de hipóxia 

E) Derrame Pericárdico 

 

29. Qual das alternativas seguintes constitui-se em exceção 

no que se refere a produzir num paciente um quadro clínico 

de Hipertensão Pulmonar? 

A) Tetralogia de Fallot 

B) Doença de Takayasu 

C) Esquistossomose Mansônica 

D) Cardiopatia Congênita 

E) Doença reumática 

 

30. Dentre as medicações diuréticas, os chamados Inibidores 

da Anidrase Carbônica têm sua indicação preferencial em 

qual das patologias citadas abaixo? 

A) ICC 

B) Hipertensão Arterial 

C) Mal Agudo das Montanhas 

D) Ascite 

E) Insuficiência Renal com oligúria 

 

31. Identifique dentre as opções seguintes a que se encontra 

INCORRETA com relação à Taquicardia Supraventricu-

lar: 

A) Não se encontra associada a Taquicardiomiopatia 

B) Pode ser curável, a depender de sua etiologia 

C) O uso de manobras vagais pode reverter ou até 

mesmo facilitar seu diagnóstico 

D) Ainda se usa a adenosina como droga de escolha pa-

ra seu tratamento 

E) Quando associada à Taquicardia Paroxístixa Supra-

ventricular encontra-se Doença Coronariana, pode 

ser útil o uso de Verapamil 

 

32. Há vários fatores que indicam o uso de Inibidores de 

Enzima de Conversão em caso de Insuficiência Cardíaca, 

com exceção de: 

A) Os resultados comprovados em Trabalhos Científi-

cos de seguimento de vários pacientes que apresen-

tam melhora da qualidade de vidas destes 

B) Sua exclusiva ação vasodilatadora arterial 

C) Seu efeito protetor da remodelagem miocárdica 

D) O seu efeito bloqueador no eixo neuroumoral hor-

monal 

E) Sua ação de potencializar o efeito da bradicinina  

 

33. Diante de um paciente que apresenta Infarto Agudo do 

Miocárdio em que ocorre Bradicardia Sinusal acentuada, 

qual das opções seguintes constitui-se na 1ª opção medica-

mentosa? 

A) Lidocaína 

B) Dobutamina 

C) Digital 

D) Epinefrina 

E) Atropina 
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34. O quadro clínico do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 

por muitas vezes se complica com outras situações clínicas ou 

por estados mórbidos correlatos. No entanto, dentre as asser-

tivas seguintes podemos afirmar com certeza que a complica-

ção mais comum do IAM é: 

A) Embolia Pulmonar 

B) Insuficiência Cardíaca 

C) Choque 

D) Arritmia 

E) Rotura de músculo papilar 

 

35. Após terapêutica trombolítica, a droga coadjuvante que 

apresenta um potencial redutor de 50 % na reincidência de 

Infarto Agudo do Miocárdio é o (a): 

A) Betabloqueador 

B) Verapamil 

C) Diltiazem 

D) Aspirina 

E) Nitrato  

 

36. Sobre os Inibidores da ECA (Enzima de Conversão de 

Aldosterona), é INCORRETO afirmar que: 

A) São drogas de escolha para evitar a evolução da ne-

frosclerose diabética 

B) Têm sua função potencializada com o uso de diuréti-

co 

C) Devem ser evitados na Insuficiência Renal 

D) Apresentam boa resposta em pacientes da raça negra 

E) São drogas de indicação no hipertenso com Insufici-

ência Cardíaca 

 

37. Identifique dentre as alternativas abaixo a que contém os 

dois sintomas mais tardios no curso natural da Estenose Val-

var Aórtica: 

A) Angina e Síncope 

B) Síncope e Dispneia 

C) Dispneia e Angina 

D) Síncope e Insuficiência Cardíaca Congestiva 

E) Dispneia e Insuficiência cardíaca Congestiva  

 

38. Qual das alternativas abaixo contém uma medida curati-

va (não-paliativa) na prevenção da Fibrilação Atrial? 

A) Ablação por cateter do Nodo AV 

B) Ablação por cateter do foco atrial nas veias pulmo-

nares 

C) Implantação de desfibrilador atrial 

D) Inserção de marcapasso 

E) Implantação de desfibrilador de alta amperagem  

 

39. Todos os fármacos alistados abaixo contribuem para a 

diminuição da mortalidade de pacientes com Insuficiência 

Cardíaca Congestiva, com EXCEÇÃO de: 

A) Nitrato + Hidralazina 

B) Digoxina 

C) Captopril 

D) Bloqueador do Receptor de Enzima de Conversão 

E) Espironolactona 

 

 

 

 

40. Qual das alternativas abaixo corresponde ao tratamento 

mais apropriado para a Fibrilação Atrial da Síndrome de 

Wolff-Parkinson-White? 

A) Procainamida 

B) lanatosídeo C 

C) Digitoxina 

D) Lidocaína 

E) Propranolol 

 


