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PROCESSO SELETIVO Nº.001/2021

 CADERNO DE PROVAS

FUNÇÃO: MÉDICO DA FAMÍLIA

PORTUGUÊS 

1-Assinale a alternativa que contém a correta grafia das palavras em língua portuguesa:

A) Bicarbonato – infrigir – percrustar – reinvidicar.

B) Bicarbonato – infringir – perscrutar – reivindicar.

C) Bicabornato – infringir – percrustar – reinvidicar.

D) Bicabornato – infrigir – perscrutar – reivindicar.

(Questões 2 e 3)

2-O discurso de Fernando Pessoa associa êxito profissional a 

A) competência e equilíbrio nas decisões para não ter que voltar atrás e

refazer o que foi dado como concluído. 

B)  reconhecimento  de  que  não  há  verdades  absolutas  e  busca  de

conhecimento para proceder sempre corretamente. 
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C) destemor e confiança no que faz, para que falhas sejam evitadas por

meio da adoção de uma postura pudente e equilibrada. 

D) determinação e seriedade a ponto de ter coragem de fazer mudanças,

sempre que necessárias, buscando o acerto, sem jamais persistir no erro

3- “Não é o trabalho — mas o saber trabalhar — que é o segredo do êxito no trabalho.” 

O que se afirma, respectivamente, sobre os termos em negrito na frase em destaque está

correto em 

A) Ambos são conectivos com a função de restringir a ideia explicitada

no pensamento que lhes antecede. 

B) Um estabelece relação de compensação com a ideia a que se liga, e o

outro reforça a negação anterior.

C) O elemento coesivo indica contraste, e o outro termo, restrição.

D)  O  primeiro  opõe  ideias,  e  o  segundo  introduz  uma  oração  com

função predicativa.

4-Com base nos versos de Cecília Meireles responda:

Fiz uma canção para dar-te;

porém tu já estavas morrendo.

A Morte é um poderoso vento.

E é um suspiro tão tímido, a Arte...

[...]

E agora fecho grandes portas

sobre a canção que chegou tarde.

E sofro sem saber de que Arte

se ocupam as pessoas mortas.

Por isso é tão desesperada

a pequena, humana cantiga.

Talvez dure mais do que a vida.

Mas à Morte não diz mais nada.

(MEIRELES, Cecília)



Esses versos de Cecília Meireles, dedicados ao marido

A) reafirmam o valor da arte poética. 

B) revelam sua dor sublimada em poesia.

C) relativizam a contraditória condição humana. 

D) evidenciam a busca de sentido para sua existência. 

5- Sobre concordância verbal, analise:

Janelas de ontem e de hoje

Os velhinhos de ontem costumavam, sobretudo nos fins

de tarde, abrir as janelas das casas e ficar ali, às vezes com os

cotovelos apoiados em almofadas, esperando que algo

acontecesse: a aproximação de um conhecido, uma correria de

crianças, um cumprimento, uma conversa, o pôr do sol, a

aparição da lua.

Eles se espantariam com as crianças e os jovens de hoje,

fechados nos quartos, que ligam o computador, abrem as

janelas da Internet e navegam por horas por um mundo de

imagens, palavras e formas quase infinitas.

O homem continua sendo um bicho muito curioso. O

mundo segue intrigando-o.

O que ninguém sabe é se o mundo está cada vez maior

ou menor. O que eu imagino é que, de suas janelas, os

velhinhos viam muito pouca coisa, mas pensavam muito sobre

cada uma delas. Tinham tempo para recolher as informações

mínimas da vida e matutar sobre elas. Já quem fica nas janelas

da Internet vê coisas demais, e passa de uma para outra quase

sem se inteirar plenamente do que está vendo. Mudou o tempo

interior do homem, mudou seu jeito de olhar. Mudaram as

janelas para o mundo - e nós seguimos olhando, olhando,

olhando sem parar, sempre com aquela sensação de que

somos parte desse espetáculo que não podemos parar de olhar,



seja o cachorro de verdade que se coça na esquina da padaria,

seja o passeio virtual por Marte, na tela colorida.

(Cristiano Calógeras)

As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na frase:

A) Suspeitamos sempre que as riquezas que nos oferece o mundo parecem

exceder o limite da nossa compreensão

B) Não importa o que sejam, se um cachorro ou o planeta Marte, qualquer

imagem são capazes de atrair as atenções do nosso olhar.

C) Ninguém fica tanto tempo nas janelas das casas sem matutarem sobre o

sentido do que vêem.

D) Pouca coisa, em meio a tantas novidades da vida moderna, são capazes

de deixar perplexas as crianças de hoje.

CONHECIMENTOS GERAIS, ATUALIDADES E LEGISLAÇÃO 

6- O que é COVID-19?

A)  A  COVID-19  é  uma  doença  causada  pelo  coronavac,  denominado

SARS-CoV-2,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções

assintomáticas a quadros graves.

B)  A  COVID-19  é  uma  doença  causada  pelo  coronavírus,  denominado

SARS-CoV-1,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções

assintomáticas.

C)  A  COVID-19  é  uma  doença  causada  pelo  coronavírus,  denominado

SARS-CoV-2,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções

assintomáticas a quadros graves.

D)  A  COVID-19  é  uma  doença  causada  pelo  coronavac,  denominado

SARS-CoV-1,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções

assintomáticas a quadros graves.



7- Qual das alternativas contém apenas vacinas contra a covid-19?

A) VIP/VOP e AstraZeneca

B) CoronaVac e AstraZeneca

C) HPV e BioNTech

D) Rotavírus e CoronaVac

8- Quais destes acontecimentos faz 20 e 30 anos em 2021?

A) Primavera árabe e Atentados de 11 de setembro

B) Fim da Guerra no Golfo e Coroação de Dom Pedro II no Brasil

C) Fim da Guerra no Golfo e Fim da Guerra Fria

D) Atentado de 11 de setembro e Fim da Guerra do Golfo

9- O que é Pix?

A) Meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central do Brasil.

B) Plano de investimento de baixo risco do Banco do Brasil.

C) Conjunto de formas de pagamento realizados por subadquirentes.

D) Forma de pagamento online.

10- O que é o Amazônia-1?

A) Primeiro satélite totalmente desenvolvido pelo Brasil para monitorar a

Amazônia  e  outros  biomas  brasileiros,  que  foi  lançado  no  dia  28  de

fevereiro  de  2021  do  Centro  de  Lançamento  de  Alcântara  (CLA),  no

Brasil.



B) Primeiro satélite brasileiro de coleta de dados, que foi lançado no dia 9

de  fevereiro  de  1993  do  Centro  de  Controle  de  Wallops,  nos  Estados

Unidos.

C) Plano do governo brasileiro que tem como objetivo o desenvolvimento

sustentável na Amazônia.

D) Primeiro satélite totalmente desenvolvido pelo Brasil para monitorar a

Amazônia  e  outros  biomas  brasileiros,  que  foi  lançado  no  dia  28  de

fevereiro de 2021 do Centro de Lançamento Satish Dhawan Space Centre,

na Índia.

11- Complete as lacunas corretamente do trecho retirado do Hino de Agrolândia:

“Agrolândia, terra de _______ matas,

Tua gente tem encantos,

Teu céu tem mais________.

Agrolândia, o teu povo é __________

Modelo para o Estado,

De alegria e valor...”

A) verdes - azul - dedicado

B) muitas – anil - dedicado

C) verdes – anil- delicado

D)muitas – azul- honesto

12- Sobre o conceito de cultura, é correto afirmar:

A) A cultura é universal e definida pela política, economia e educação das

sociedades em que se desenvolve.

B) A cultura é sinônimo de educação e envolve o saber sobre a arte, as leis

e a moral.

C) A cultura é conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado

grupo social.



D) A cultura representa uma rede de significados que foi imposta pelos

povos da antiguidade.

13- Quais as cidades que fazem Limite com Agrolândia:

A)  Trombudo Central, Agronômica, Otacílio Costa, Atalanta, Petrolândia,

Braço do Trombudo.

B)  Braço  do  Trombudo,  Atalanta,  Trombudo  Central,  Rio  do  Sul,

Laurentino, Otacílio Costa.

C) Trombudo Central, Atalanta, Ituporanga, Braço de Trombudo, Rio do

Sul, Laurentino.

D)Otacílio  Costa,  Atalanta,  Imbuia,  Trombudo  Central,  Braço  do

Trombudo, Petrolândia.

14- Qual a área geográfica do Município de Agrolândia:

A) Área: 207.554 Km²

B) Área: 225.554 Km²

C) Área: 225.574 Km²

D) Área: 205.723Km²

15- A sustentabilidade é um conceito fundamental na política de segurança do meio

ambiente e da saúde, nas empresas. Esse conceito visa:

A) Buscar,  permanentemente,  o  aumento  de  produtividade  e  do  crescimento

econômico, gerando emprego e renda.

B) Conciliar  produção  e  crescimento  econômico  com  preservação  dos  recursos

naturais.

C) Demonstrar a total incompatibilidade entre crescimento econômico, geração de

emprego, renda e preservação ambiental.

D) Preservar as fontes de recursos naturais, evitando uma maior exploração desses

recursos, de modo a evitar a degradação ambiental.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



16- A obesidade é um dos problemas mais importantes que a Saúde Pública enfrenta

hoje no Brasil e em outros países do mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS)

considera que, atualmente. Nos países desenvolvidos, ela seja o principal problema de

saúde a enfrentar.  (...)  O excesso de peso ou a obesidade grave é um fator de risco

crucial no desenvolvimento de muitas doenças crônicas, tais como as doenças cardíacas

e respiratórias, a diabetes mellitus não dependente de insulina ou a diabetes do tipo 2, a

hipertensão e alguns cancros, bem como a morte prematura. Novos estudos científicos e

dados das companhias de seguros de vida têm demonstrado que os riscos de saúde da

gordura  corporal  excessiva  estão  associados  a  aumentos  relativamente  pequenos  do

peso,  não  apenas  à  obesidade  acentuada.  A  obesidade  e  o  excesso  de  peso  são

problemas  graves  que  impõem um enorme e  crescente  encargo  financeiro  sobre  os

recursos nacionais.  No entanto,  estas condições são amplamente evitáveis através de

mudanças sensatas do estilo de vida. 

Marque a complicação que pode ocorrer após anastomose jejunoileal para tratamento de

obesidade acentuada. 

A) Pancreatite crônica 

B) Necrose hepática. 

C) Policitemia. 

D) Hipertensão craniana benigna

17-  Fisiopatologia  da  doença  vascular  no diabetes  melito.  Muitas  das  complicações

clínicas do diabetes podem ser atribuídas a alterações na função e estrutura vascular,

com consequente lesão ao órgão final irrigado e morte. Especificamente, dois tipos de

doença vascular são vistas em pacientes com diabetes: a disfunção micro circulatória

não-oclusiva, envolvendo os capilares e arteríolas dos rins, retina e nervos periféricos, e

a  macro  angiopatia,  caracterizada  por  lesões  arterioscleróticas  das  coronárias  e

circulação  arterial  periférica.  A micro  angiopatia  é  manifestação  única  do  diabetes,

enquanto as lesões arterioscleróticas  são relativamente  similares  morfologicamente à

arteriosclerose do não-diabético². (...) 

Considerando a doença vascular nos pacientes com diabetes mellitus, analise as

proposições com V(Verdadeiro) ou F(Falso). Após análise, marque a série correta. 



1 –  A taxa  de  sobrevida  de  cinco  anos  após  o  infarto  do  miocárdio  num paciente

diabético é a metade observada em diabéticos. 

2 – Mais de 50% dos diabéticos morrem de infarto do miocárdio. 

3 – A gangrena dos pés causada por isquemia é 70 vezes mais frequente em diabéticos

do que em não diabéticos. 

4 – A insuficiência coronariana em mulheres diabéticas pré-menopáusicas é 20 vezes

mais comum do que nas mulheres pré-menopáusicas não diabéticas. 

5 – Na ausência de uma anormalidade demonstrável nos lipídios circulantes, as pessoas

com diabetes são mais susceptíveis à aterosclerose prematura que as não-diabéticas. 

(A) V – V – V – V- V. 

(B) F – V – F – F – V. 

(C) V – V – V – V- F. 

(D) V – F – F - V – V.

18- As  parasitoses  intestinais  são  muito  frequentes  na  infância.  São  consideradas

problema de saúde pública, principalmente nas áreas rurais e periferias das cidades dos

países  chamados  subdesenvolvidos,  onde  são  mais  frequentes.  As  parasitoses  são  a

doença mais comum do mundo, atingindo cerca de 25% da população mundial (1 em

cada 4 pessoas!). Sua transmissão depende das condições sanitárias e de higiene das

comunidades.  Além  disso,  muitas  dessas  parasitoses  relacionam-se  a  déficit  no

desenvolvimento  físico  e  cognitivo  e  desnutrição.  (Dr.  Bruno  Souza  Benevides.

Médico) 

Todos os parasitas do intestino delgado podem causar anemia no hospedeiro. 

Marque o que resulta especificamente da deficiência da vitamina B12. 

A) Diphyllobothrium latum. 

B) Entamoeba histolytica. 

C) Ancyslotoma duodenale. 

D) Trichuris trichiura



19- Tuberculose é doença grave, transmitida pelo ar, que pode atingir todos os órgãos

do corpo, em especial os pulmões. O microorganismo causador da doença é o bacilo de

Koch, cientificamente chamado Mycobacterium tuberculosis. 

 Sobre “Tuberculose”, analise as proposições com V(Verdadeiro) ou F(Falso).

Após análise, marque a série correta. 

1 - O foco inicial instala-se em qualquer órgão diretamente acessível ao bacilo: pulmão,

intestino, pele, amídala; na primeira infância, a doença é quase sempre doméstica. 

2  -  Na imensa  maioria  dos  casos  o  complexo  primário  aparece  no  tórax,  porque a

tuberculose  se adquire  por  inalação  de  material  infectado:  o  foco primário  ocupa o

parênquima pulmonar e a adenopatia satélite localiza-se na região hilar. 

3 - As consequências da disseminação hematogênica dependem da intensidade da carga

bacilífera lançada na circulação e da resistência geral e local oposta pelo organismo.

 4  -  Durante  o  estabelecimento  do  complexo  primário,  produz-se  uma  discreta

disseminação hematogênica de bacilos, que se instalam nos vértices dos pulmões, rins,

ossos e outros órgãos. 

5 - Na maioria dos casos, quando são satisfatórias as defesas naturais do organismo, os

tubérculos que daí resultam, escassos, conservam dimensões minúsculas, não produzem

qualquer sintomatologia e curam por fibrose.

 A) V – V - F – V – V. 

B) V – V – F – V – F. 

C) F – V – V – F – V. 

D) V – V– V –- V – V.

20- Diagnóstico  da  Síndrome  Coronariana  Aguda  –  no  setor  de  emergência,  o

diagnóstico  baseia-se  no  quadro  clínico,  ECG e  marcadores  de  necrose  miocárdica.

Quadro  clínico:  o  paciente  caracteristicamente  apresenta  dor  precordial  mais

frequentemente retroesternal, de forte intensidade, que pode ser desencadeada durante o

exercício intenso (18% dos casos) ou em repouso ( + 50% dos casos), com mais de 30



minutos de duração, podendo irradiar para ambos os membros superiores ou só o MSE,

mandíbula, dorso, ou não apresentar irradiação. 

Considerando  o  item  “Os  marcadores  sorológicos  de  vulnerabilidade:  refletem  os

distúrbios metabólicos e imunológicos”, marque a alternativa incorreta. 

A) Marcadores de hipercoagulabilidade (fibrinogênio, D-dímero, fator

V leiden). 

B)  Anormalidades  das  lipoproteínas  (LDL  elevado,  HDL  baixo,

lipoproteína (a). 

C) Homocisteína. 

D) Marcadores de apoptose circulante (Fas/Fas ligante)

21- Função realizada pelo sistema nervoso central que apenas se deteriora, tardiamente,

na doença de Alzheimer... 

A) Memória. 

B) Linguagem. 

C) Percepção vísuo-espacial. 

D) Motricidade.

22- Assinalar  a  alternativa  que  preenche  a  lacuna  abaixo  CORRETAMENTE:

Recomenda-se  a  suplementação  com  ______________  para  mulheres  que  desejam

engravidar. 

A) ácido acetilsalicílico 

B) progesterona

C) ácido fólico 

D) testosterona



23- Dentre as alterações eletrocardiográficas apresentadas abaixo, qual está relacionada

a um quadro leve de hipercalemia? 

A) Intervalo PR prolongado. 

B) Achatamento da onda P. 

C) Onda T apiculada (“em tenda”). 

D) Onda sinusoidal.

24- Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 

Em epidemiologia, a ________________ se refere a novos casos de uma condição que

ocorre em uma população em estudo, e a ______________ é a fração de uma população

que possui uma condição em um momento específico do tempo. 

A) prevalência - incidência 

B) prevalência - prevalência-ponto

C) incidência – prevalência

D) incidência - incidência-ponto

25- Com base na NR 32, analisar os itens abaixo: 

I  -  Todo local  onde exista  possibilidade  de exposição  ao agente  biológico  deve  ter

lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido,

toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. 

II - O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer,

no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. 

A) Os itens I e II estão corretos. 

B) Somente o item I está correto. 

C) Somente o item II está correto. 

D) Os itens I e II estão incorretos




