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Cargo: Medico ESF 

PORTUGUES 

Leia atentamente o poema Versos Íntimos, publicado em 1912 e escrito por Augusto dos Anjos, 

poeta brasileiro, para responder às questões de 1 a 3. 

 

Versos Íntimos 

 

Vês! Ninguém assistiu ao formidável 

Enterro de sua última quimera.  

Somente a Ingratidão – esta pantera – 

Foi tua companheira inseparável! 

 

Acostuma-te à lama que te espera! 

O homem, que, nesta terra miserável,  

Mora, entre feras, sente inevitável  

Necessidade de também ser fera.  

 

Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 

O beijo, amigo, é a véspera do escarro,  

A mão que afaga é a mesma que apedreja.  

 

Se alguém causa inda pena a tua chaga,  

Apedreja essa mão vil que te afaga,  

Escarra nessa boca que te beija! 

 

01- Leia atentamente as afirmações a seguir: 

 

I – É possível afirmar que o eu lírico possui uma visão distópica da vida.  

 

II – Na primeira estrofe, o eu lírico enfatiza a solidão do seu interlocutor.  

 

III – Na segunda estrofe, o eu lírico aconselha seu interlocutor a se acostumar com a crueldade 

do mundo que o cerca. Nessa estrofe, ele também afirma que, corrompidos pelo meio, fatalmente 

os homens se tornam cruéis. 

  

É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):  

 

a) I e II. 

b) Apenas III. 

c) Todas.  

d) II e III. 

 
 
 



 

02- Leia atentamente as afirmações a seguir: 
 
I – Em todas as estrofes, há verbos no imperativo. 
 

II – Na terceira estrofe do poema, o eu lírico indica que demonstrações de afeto, preocupação e 

amizade, representadas no poema pelo beijo, são, na realidade, prenúncios de algo mau, 

representado no poema pelo escarro.  
 

III – Ao final do poema, o eu lírico sugere que seu interlocutor seja então o agente das crueldades. 

Dessa forma, é possível afirmar que o poema aborda o comportamento humano em sociedade 

e como o homem pode ser, ao mesmo tempo, vítima e autor de crueldades.  

  

É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):  
 

a) Todas. 

b) I e II. 

c) II e III.  

d) Apenas III. 

 

03-Na primeira estrofe, a palavra “quimera” pode ser substituída, sem prejuízo, por: 

 

a) amizade. 

b) ilusão. 

c) conquista. 

d) realidade.  

 

04- Encontramos pronome indefinido em: 

 

a) Algo o incomoda? 

b) Então, olhei para mim no espelho.   

c) Tais discussões não levam à solução.   

d) Ele já deve ter seus setenta anos. 

 

05- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, segundo o padrão culto da 

Língua Portuguesa: 

 

I – Quando a nossa imaginação ______ todas as barreiras, conquistaremos o prêmio. (Transpor) 

II – ______ os clientes e o garçom. (Chegar) 

III – Fomos nós que ______ nesse assunto.  (Tocar) 

IV – Não serei eu quem ______ as assinaturas.  (Recolher) 

V – Se eu ______ os dados, nunca mais os esquecerei. (Rever) 

VI – ______ seis horas da tarde. (Dar) 

 

 

a) Transpor – chegaram – tocou – recolherei – revir – deram.  
 
b) Transpuser – chegaram – tocamos – recolherei – rever – deu. 
 
c) Transpor – chegou – tocou – recolherá – rever – deu.  
 
d) Transpuser – chegaram – tocamos – recolherá – revir – deram. 



 

 
06- Leia as afirmações a seguir, acerca das regras especiais de acentuação: 
 

I – Na Língua Portuguesa, os ditongos abertos das palavras “herói”, “troféu” e “papéis” continuam 
acentuados, mesmo com as alterações da Nova Ortografia.  
II – Todos os hiatos tônicos são acentuados.  
III – Acentua-se com circunflexo a 3ª pessoa do plural do presente do subjuntivo dos verbos “ter” 
e “vir”, bem como seus compostos.  
 

É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões): 

 

a) I e II. 
b) I.  
c) II e III. 
d) I e III. 
 

07-  Leia as afirmações a seguir, acerca da formação de palavras: 

 

I – A derivação regressiva ocorre quando uma palavra é formada não por acréscimo de sufixo 
e/ou prefixo, mas por redução. Um exemplo seria a palavra “compra”, derivada da palavra 
primitiva “comprar”.  
II – A derivação parassintética ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo 
de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Um exemplo seria a palavra “infelizmente”. 
III – Um exemplo de derivação sufixal nominal é a palavra “alfabetizar”. 
 

É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões): 

 

a) I e III. 
b) II e III. 
c) I, II e III. 
d) Apenas I.  
 

08- Assinale a única alternativa em que a ocorrência de crase não é facultativa: 

 

a) Eles ficaram na festa até às 2 horas. 
b) Entreguei o presente à Adriana. 
c) Refiro-me àquele paciente. 
d) Cedi o lugar à minha prima. 
 

09- Assinale a alternativa em que os substantivos compostos foram flexionados de maneira 
correta, segundo a norma culta: 

 

a) os guarda-chuvas; os abaixo-assinados; as má-formações. 
b) os guardas-noturnos; as palavras-chaves; os alto-falantes.   
c) os recos-recos; os bota-fora; os girassóis;   
d) as bombas-relógio; os gentil-homens; os amores-perfeitos. 
 

10- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, segundo o padrão culto da 
Língua Portuguesa:  
 

Já ____ 5 anos que o plano diretor foi aprovado. O processo foi longo porque ____ cláusulas 
para serem revistas e ____ pendências a serem estudadas. 
 

a) faz – havia – existia. 
 

b) fazem – havia – existiam. 
 

c)  faz – havia – existiam. 
 

d) faz – haviam – existia.  



 

 

CONHECIMENTO GERAL 
 
11- Na cidade de Cachoeira Paulista está localizada uma das sedes do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, dentro do qual está situado o Centro de: 

a) Estudos Tecnológicos. 
b) Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. 
c) Horóscopo Lunar. 
d) Condição Estrelar. 
 
12- O artigo 157 da Lei Orgânica de Cachoeira Paulista Considera- “família de baixa renda” as 
famílias cuja renda familiar não ultrapasse: 

 

a) 01(um) salário mínimo 
b) 02(dois) salários mínimos 
c) 03 (três) salários mínimos 
d) 04 (quatro) salários mínimos 
 
13- Uma grande festa é realizada pela comunidade Canção Nova em meados do mês de 

dezembro, com missas, palestras, e shows em Cachoeira Paulista. Essa festa chama-se: 
 

a) “Hosana, Brasil.” 

b) Monsenhor Jonas Abib. 

c) Renovação Carismática. 

d) “Rincão do meu Senhor” 

 

14- Na recente cerimônia de posse presidencial, a 1a. Dama Michelle Bolsonaro discursou 

usando LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais).   Outro código linguístico especificamente 

direcionado para pessoas com limitações sensoriais é: 

 

a) Código Morse 

b) Linguagem Binária 

c) Linguagem Científica 

d) Linguagem Braille 

 

15-Em 2018 o mundo perdeu um grande cientista, Stephen Hawking, retratado no filme TEORIA 

DE TUDO.  A grave doença que o acometia desde a mocidade era: 

 

a) Doença de Hodkins 

b) Doença de Hawking 

c) ELA 

d) AIDS 

 

16- Cachoeira Paulista abriga a Estação Ferroviária que é considerada uma das mais magníficas 

construções da história deste país e era na época o ponto de encontro de dois importantes ramais 

ferroviários do Brasil.  Uma dessas ferrovias era: 

 

a) Estrada de Ferro São Paulo x Rio   

b) Estrada de Ferro Dom Pedro II 

c) Estrada de Ferro do Norte 

d) Todas estão corretas 

 



 

 17- O opositor de Nicolas Maduro não descartou autorizar a intervenção de uma força 

estrangeira, para que o ditador venezuelano pare de usurpar o poder. Guardió é atualmente: 

 

a) Vice presidente da Venezuela. 

b) Representante dos sindicatos da Venezuela. 

c) Líder do Legislativo. 

d) Militar reformado. 

 

18- Em fevereiro de 2019, o Facebook comemora: 

 

a) O 10º aniversário. 

b) O 20º aniversário 

c) O 15º aniversario. 

d) O 25º aniversário. 

 

19- O ministro José Antonio Dias Tóffoli é: 

 

a) Atual Presidente da Câmara Federal. 

b) Atual Presidente da Câmara Estadual  

c) Atual Presidente do TCE 

d) Atual Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

 

20-  Segundo a Lei Orgânica, no seu artigo 155, o direito à saúde implica nos seguintes direitos 

fundamentais: 

 

I – condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e 

lazer; 

II – respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental; 

III – opção quanto ao tamanho da prole; 

IV – acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e serviços de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação, inclusive transporte 

em casos qualificados como emergência médica e de natureza social; 

V – proibição de cobrança ao usuário do SUS, pela prestação de serviços de assistência à saúde 

pública e contratada, conforme legislação. 

 

São corretas: 

 

a) I, II, IV e V 

b) II, IV e V 

c) I, II e  IV 

d) I, II, III, IV e V 

 

CONHECIMENTO ESPECIFICO 
 

21- Sobre uso de diuréticos (DIU) para hipertensão arterial sistêmica, é correto afirmar que: 

 

a) Os mecanismos de ação anti-hipertensiva dos DIU relacionam-se inicialmente aos seus efeitos 

natriuréticos, com diminuição do volume intracelular. 

b) Os DIU reduzem a PA mas não diminuem a morbimortalidade cardiovascular. 

c) O efeito anti-hipertensivo não está diretamente relacionado às doses utilizadas, porém, os 

efeitos colaterais estão.  

d) Deve-se dar preferência aos DIU de alça (furosemida e bumetanida) pois são mais suaves e 

com maior tempo de ação. 



 

 

22- “Edema maleolar costuma ser o efeito colateral mais registrado, e resulta da própria ação 

vasodilatadora (mais arterial que venosa), promovendo a transudação capilar. Cefaleia latejante 

e tonturas não são incomuns. Hipercromia do terço distal das pernas (dermatite ocre) e a 

hipertrofia gengival podem ocorrer ocasionalmente.” Tratam-se de efeitos colaterais de qual 

classe medicamentosa? 

 

a) Bloqueadores dos canais de cálcio. 

b) Inibidores da enzima conversora da angiotensina. 

c) Bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina II. 

d) Beta bloqueadores.  

 

23- Assinale a alternativa INCORRETA sobre o diabetes mellitus tipo 2 (DM2): 

 

a) Na maioria das vezes, a doença é assintomática ou oligossintomática por longo período, 

sendo o diagnóstico realizado por dosagens laboratoriais de rotina ou manifestações das 

complicações crônicas. 
 

b) Com menor frequência, indivíduos com DM2 apresentam sintomas clássicos de hiperglicemia 

(poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento inexplicado). 
 

 

c) Embora a cetoacidose diabética seja rara como manifestação inicial do DM2, tem-se 

observado aumento no número desses casos na abertura do quadro. 
 

d) Os consagrados fatores de risco para DM2 são: história familiar da doença, avançar da idade, 

obesidade, sedentarismo, diagnóstico prévio de pré-diabetes ou diabetes mellitus gestacional 

e presença de componentes da síndrome metabólica. A distribuição da adiposidade corporal 

mais comumente associada ao risco de DM2 é a periférica, indicativa de acúmulo de gordura 

visceral. 

 

24- A estatina é um medicamento amplamente utilizado no tratamento da dislipidemia. Seu efeito 

colateral mais comum é: 

 

a) a toxicidade hepática. 

b) a miopatia. 

c) a pancreatite. 

d) a nefropatia. 

 

25- De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, como deve ser monitorado o 

tratamento com levotiroxina (L-T4)? 

 

I. Considerando a meia-vida, a distribuição da L-T4 e a retroalimentação pituitária, a terapia com 

L-T4 deve ser monitorada medindo os níveis de TSH e T4 livre, 6 a 8 semanas após cada 

ajuste da dose, para evitar sub ou supertratamento sustentado. 
 

II. Após atingir o estado eutireoidiano, o intervalo de acompanhamento pode ser aumentado para 

6 meses e depois anualmente. 
 

III.  É necessário o monitoramento ao longo de toda a vida para verificar a dose necessária de L-

T4 e a adesão ao tratamento, levando em conta as variações nas necessidades de L-T4. 
 

IV. Em algumas situações clínicas, uma monitorização mais frequente é obrigatória: gravidez, 

mudanças significativas no peso corporal, medicação concomitante e doenças intercorrentes. 



 

 

São corretas: 

 

a) afirmativas I e II. 

b) afirmativas II, III e IV. 

c) afirmativas I e III. 

d) todas afirmativas estão corretas. 

 

 

26- Assinale a alternativa INCORRETA sobre convulsões febris: 

 

a) Convulsões febris devem-se a uma suscetibilidade aumentada a crises epilépticas, são 

dependentes da idade (6 meses -5 anos) e geneticamente determinadas.  

 

b) As crises são precipitadas por febre, sem evidência de infecção do sistema nervoso central 

(SNC) ou outra causa.  
 

c) As crises duram menos de 15 minutos, são generalizadas e não se acompanham de déficits 

neurológicos. Não há necessidade de medicamentos anticonvulsivantes preventivos. Cerca de 

3% das crianças que tiveram crises febris desenvolvem algum tipo de epilepsia na idade adulta. 
 

d) Em geral, o prognóstico é ruim, com desenvolvimentos cognitivo e comportamental alterados. 

 

 
27- Sobre o tratamento da infecção do trato urinário (ITU), é correto afirmar que: 

 

a) ITU na gravidez: A bacteriúria assintomática é tratada por 7 dias com base no antibiograma. 

Para infecções recidivantes (sintomáticas ou assintomáticas) utilizar cefalexina 125-250mg/dia 

ou nitrofurantoína 50mg/dia, para profilaxia.  
 

b) ITU em crianças: O período de tratamento não deve ser superior a 7 dias. As tetraciclinas e 

as fluoroquinolonas são as mais indicadas.  
 

c) ITU aguda não complicada em homem jovem: O tratamento deve durar pelo menos 15 dias. 
 

d) todas afirmativas estão corretas. 

 

 
28- As manifestações clínicas mais sugestivas de asma são: 

 

a) Episódios frequentes de sibilância (mais de uma vez por mês). 
 

b) Tosse ou sibilos que ocorrem à noite ou cedo pela manhã, provocados por riso ou choro 

intensos ou exercício físico. 
 

c) Tosse sem relação evidente com viroses respiratórias. 
 

d) Todas afirmativas estão corretas. 

 

 

 



 

29- Julgue as seguintes afirmativas sobre a artrite reumatóide: 

 

I) A artrite reumatoide (AR) é uma doença sistêmica, inflamatória, autoimune, caracterizada pelo 

comprometimento da membrana sinovial preferencialmente das articulações periféricas.  

 

II) Estima-se que a prevalência da AR seja de 0,5%–1% da população, predominando no gênero 

masculino e na faixa etária dos 50 aos 80 anos. 
 

III) O acometimento em geral simétrico das pequenas e grandes articulações é a característica 

principal da AR; o envolvimento das mãos e pés é comum.  
 

IV) O caráter crônico e destrutivo da doença pode levar à importante limitação funcional, com 

perda da capacidade laboral e da qualidade de vida, a menos que o diagnóstico seja feito em 

fase inicial da doença e que o tratamento determine melhora clínica. 
 

São corretas: 
 

a) afirmativas I, II e III. 

b) afirmativas I, III e IV. 

c) afirmativas II, III e IV. 

d) todas afirmativas estão corretas. 

 
30- A história natural da infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) é marcada por evolução 

silenciosa: muitas vezes, a doença é diagnosticada décadas após a infecção. Durante o 

acompanhamento da infecção, o aparecimento do anti-HBs e o desaparecimento do HBsAg e da 

carga viral indicam, na maioria das vezes: 
 

a) agudização da infecção pelo HBV. 

b) resolução da infecção pelo HBV. 

c) cronificação da infecção pelo HBV. 

d) nova infecção pelo HBV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


