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▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
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▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 
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▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
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fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

Rios que matam e morrem 

Há quem diga que as próximas guerras serão travadas pelo controle da água, cuja disponibilidade vem diminuindo por culpa 

do homem 

Os números são alarmantes. Segundo a ONU, há cerca de 1,1 bilhão de pessoas sem acesso adequado à água, ou 1,8% 

da população do planeta. Se nada for feito, esse número deve chegar a 3 bilhões em 20 anos. A contaminação das águas é 

responsável por mais de 10 milhões de mortes por ano causadas por doenças como cólera e diarreia, principalmente na África. 

No Haiti, um dos países mais miseráveis do planeta, muita gente mata a sede com o esgoto que corre a céu aberto. Alguns 

especialistas chegam a prever que as próximas guerras serão travadas pelo controle da água em vez do petróleo. Não seria uma 

novidade. No Antigo Egito, o controle das enchentes do Nilo serviu de pretexto para a conquista de civilizações e territórios. 

Hoje, a maior expressão de luta armada envolvendo a água está no conflito entre Israel e Palestina, que tem como pano de fundo 

o estratégico vale do rio Jordão.  

Parece incrível que a água seja motivo de tanta disputa. Afinal, a Terra não é chamada de “planeta água”? De fato, as 

águas cobrem 77% da superfície do planeta, mas somente 2,5% são de água doce. E menos de 1% está acessível ao uso pelo 

homem. Embora a água existente na Terra seja suficiente para todos, há a dificuldade de distribuição, a população não para de 

crescer, e a ação humana vem alterando drasticamente o sistema hídrico. O desmatamento e a impermeabilização do solo nos 

centros urbanos, por exemplo, quebram o ciclo natural de reposição da água, secando rios centenários. Alguns rios, como o 

Colorado, nos Estados Unidos, e o Amarelo, na China, muitas vezes secam antes de chegar ao mar. Isso sem falar nos frequentes 

acidentes, como vazamentos de óleo, que causam verdadeiros desastres ambientais.  

A situação é preocupante, mas com algumas mudanças no comportamento de empresários, do governo e da população, 

é possível reverter o quadro em pouco mais de uma década, segundo o geólogo Aldo Rebouças, professor do Instituto de 

Geociências da Universidade de São Paulo e um dos organizadores do livro Águas doces do Brasil.  

Nas zonas rurais, muitos produtores aplicam água em excesso ou fora do período de necessidade das plantas. Quanto às 

indústrias, bastaria que seguissem a lei: 80% dos resíduos industriais nos países em desenvolvimento são despejados 

clandestinamente em rios, lagos e represas.  

Já o usuário doméstico, embora represente a menor fatia de consumo, pode, com sua atitude, influenciar os volumes 

consumidos pela indústria e pela agropecuária. Para isso, basta que cada um siga algumas recomendações simples, como varrer 

a calçada em vez de lavá-la com a água da mangueira, não lavar a louça ou escovar os dentes com a torneira aberta e não 

transformar o banho diário em uma atividade de lazer.  

 

(Karen Gimenez. Superinteressante. O Livro do Futuro. São Paulo: Abril, mar. 2005. Fragmento adaptado) 

 

 
 

01) Analise as seguintes afirmações e marque a opção 

correta: 
 

 

I. A escassez da água no planeta vem se agravando 

devido a vários fatores. Ainda podem ocorrer grandes 

conflitos visando ao controle da água, segundo 

especialistas. 

II. O usuário doméstico representa uma parte 

considerável do consumo porque desperdiça muita 

água e não se preocupa em preservar o meio ambiente.  

III. De acordo com o texto, é necessário que haja 

racionalização do consumo também por parte dos 

usuários domésticos. 

IV. Apesar de a Terra ser chamada de “planeta água”, 

muitas pessoas já não têm acesso à água e esse quadro 

tende a se agravar. 

(A) I, apenas. 

(B) II e III, apenas 

(C) II e IV, apenas. 

(D) I, III e IV, apenas. 

 

02) O verbo destacado na frase “Embora a água existente 

na Terra seja suficiente para todos” encontra-se 

conjugado no: 

 

(A) presente do indicativo. 

(B) imperativo afirmativo. 

(C) presente do modo subjuntivo. 

(D) futuro do modo subjuntivo. 

 



TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI 
 

 CARGO: MÉDICO PSF                                                                                                         Página 3 / 7 
 

03) Assinale a afirmação incorreta: 

 

(A) As palavras centenários e países seguem a mesma 

regra de acentuação gráfica.  

(B) Há presença de dígrafo nas palavras: enchentes, 

acessível e mudanças.  

(C) Nas palavras África, conflito e petróleo há presença 

de encontro consonantal.  

(D) Quanto à sílaba tônica, as palavras necessidade, 

produtores e disputa classificam-se como 

paroxítonas.  

 

04) A divisão silábica não foi feita corretamente na 

palavra da alternativa: 

 

(A) ... óleo = ó-leo. 

(B) ... excesso = ex-ces-so. 

(C) ... diarreia = di-ar-rei-a. 

(D) ... preocupante = preo-cu-pan-te. 

 

05) A palavra destacada que não se classifica como 

conjunção encontra-se na alternativa:  

 

(A) “...embora represente a menor fatia de consumo...” 

(B) “... a água está no conflito entre Israel e Palestina...” 

(C) “Se nada for feito, esse número deve chegar a 3 bilhões 

em 20 anos.” 

(D) “O desmatamento e a impermeabilização do solo nos 

centros urbanos...” 

 

06) A frase em que há erro quanto ao emprego do 

pronome é: 

 

(A) Quando saíres, avisa-me que irei contigo.    

(B) As deliberações serão determinadas por mim e ti. 

(C) Entre eu e ti sempre existiu uma grande afinidade.                         

(D) Sempre que viaja, ela leva consigo uma câmera 

fotográfica profissional. 

 

07) Transpondo a frase “Os resultados da pesquisa estão 

sendo analisados pelos cientistas” para a voz ativa, 

obtém-se a forma verbal:    

        

(A) estão analisando. 

(B) tinham analisado. 

(C) foram analisados. 

(D) eram analisados. 

 

 

08) Há sujeito indeterminado na frase da alternativa:  

 

(A) Havia vários livros na estante. 

(B) Estava o professor sozinho na sala de aula. 

(C) Perto da ponte desceram do ônibus alguns moradores. 

(D) Precisa-se de um ajudante de cozinha com 

experiência. 

 

09) Leia as seguintes frases:     

 

I. A enchente deixou a população apavorada.  

II. A leitura de um bom livro amplia nosso conhecimento.         

III. O trânsito permanece caótico nas grandes cidades. 

IV. Os turistas voltaram satisfeitos com a viagem para o 

Chile..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Assinale a alternativa em que, na sequência, a classificação 

do predicado está correta:  

(A) verbal, verbo-nominal, verbal, nominal.  

(B) verbo-nominal, verbal, nominal, verbo-nominal. 

(C) verbal, verbo-nominal, nominal, verbal. 

(D) nominal, verbal, verbo-nominal, verbal. 

 

10) Leia a seguinte frase, retirada do Jornal Folha de São 

Paulo: 

 

“Estudiosos preveem que a gripe deve recrudescer quando 

o outono chegar no hemisfério norte, e um terço da 

população mundial - cerca de 2 bilhões de pessoas - acabará 

sendo afetado.” 

 

O significado da palavra destacada está adequado ao texto 

na alternativa: 

(A) principiar. 

(B) diminuir. 

(C) aumentar. 

(D) abrandar. 
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11) Analise o princípio do Sistema Único de Saúde (SUS), 

estabelecido pela Lei 8080/90, que se encontra 

descrito a seguir: 

 

“Implica a delimitação de uma base territorial para o sistema 

de saúde, que leva em conta a divisão político- 

administrativa do país, mas também contempla a 

delimitação de espaços territoriais específicos para a 

organização das ações de saúde, subdivisões ou agregações 

do espaço político-administrativo. 

  

Representa o princípio descrito acima: 

(A) Regionalização. 

(B) Hierarquização. 

(C) Equidade. 

(D) Descentralização. 

 

12) A Lei n.º 8.142/90, resultado da luta pela 

democratização dos serviços de saúde, representou e 

representa uma vitória significativa. A partir deste 

marco legal, foram criados os Conselhos e as 

Conferências de Saúde como espaços vitais para o 

exercício do controle social do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

 

Sobre o assunto, é incorreto afirmar que: 

(A) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde são 

instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

(B) A instituição dos conselhos de saúde atende à 

exigência legal estabelecida para o repasse de recursos 

financeiros, estaduais ou federais, ao setor Saúde. 

(C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos 

com a representação dos vários segmentos sociais. 

(D) O Conselho de Saúde avalia a situação de saúde e 

propõe as diretrizes para a formulação da política de 

saúde nos níveis correspondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito 

de todos e dever do Estado. Para atender aos preceitos 

constitucionais, foi estabelecido como modelo de 

política de saúde o Sistema Único de Saúde (SUS), 

representando um marco na luta pelos direitos de 

cidadania. (Rios, 2009) 

 

Em relação aos preceitos constitucionais sobre o Sistema 

Único de Saúde (SUS), é incorreto afirmar que: 

(A) As instituições privadas poderão participar de forma 

suplementar do sistema único de saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito privado 

ou convênio, tendo preferência as entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(B) Ao sistema único de saúde compete participar da 

formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico. 

(C) O sistema único de saúde será financiado com recursos 

do orçamento da seguridade social, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de 

outras fontes. 

(D) É vedada a destinação de recursos públicos para 

auxílios ou subvenções às instituições privadas com 

fins lucrativos. 

 

14) Para receberem os recursos do Fundo Nacional de 

Saúde (FNS), os Municípios, os Estados e o Distrito 

Federal deverão contar com, exceto: 

 

(A) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo 

orçamento. 

(B) Comissão Intergestores Regional. 

(C) Relatórios de gestão 

(D) Plano de saúde. 

 

15) O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma formulação 

política e organizacional para o reordenamento dos 

serviços e ações de saúde e que foi estabelecido pela 

Constituição de 1988. 

 

Sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a 

assistência à saúde e a articulação interfederativa, é 

incorreto afirmar que: 

(A) O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, 

por meio de serviço especializado, fará o controle e a 

fiscalização do Contrato Organizativo de Ação 

Pública da Saúde. 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                    QUESTÕES DE 11 A 20 
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(B) O Ministério da Saúde não poderá estabelecer regras 

diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter 

especializado. 

(C) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde 

interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, 

por ato conjunto dos respectivos Estados em 

articulação com os Municípios. 

(D) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde 

(RENASES) compreende todas as ações e serviços 

que o SUS oferece ao usuário para atendimento da 

integralidade da assistência à saúde. 

 

16) Analise as afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras 

(V) ou Falsas (F): 

 

(    ) As Comissões Intergestores pactuarão a organização e 

o funcionamento das ações e serviços de saúde 

integrados em redes de atenção à saúde. 

(   ) Ao sistema único de saúde compete executar as ações 

de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, 

bem como as de saúde do trabalhador. 

(      ) Caberá aos Municípios, com seus recursos próprios, 

financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

 

A sequência correta corresponde a: 

(A) V   V   V. 

(B) V   F   F. 

(C) F   F   F. 

(D) F   V   V. 

 

17) Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é 

incorreto afirmar que: 

 

(A) A administração dos recursos orçamentários e 

financeiros destinados, em cada ano, à saúde é 

atribuição comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

(B) As Conferências de Saúde são espaços consultivos 

destinados a analisar a conjuntura, os avanços e os 

desafios do SUS, bem como propor diretrizes para a 

formulação das políticas de saúde. 

(C) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho está incluído no campo de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(D) No nível Estadual, o Sistema Único de Saúde (SUS), 

poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e 

articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a 

cobertura total das ações de saúde. 

 

 

18) O Plano de Saúde é o instrumento básico que, em cada 

esfera de gestão, norteia a definição da Programação 

Anual das ações e serviços de saúde, assim como da 

gestão do SUS. 

 

Sobre o Plano de Saúde, não se pode afirmar que: 

(A) O Plano de Saúde apresenta as intenções e os 

resultados a ser buscados no período de dez anos, 

expressos em objetivos, diretrizes e metas. 

(B) No Plano, devem estar contidas todas as medidas 

necessárias à execução e ao cumprimento dos prazos 

acordados nos Termos de Compromissos de Gestão. 

(C) A elaboração do Plano de Saúde compreende dois 

momentos, a saber: o da análise situacional e o da 

definição dos objetivos, diretrizes e metas para o 

período de quatro anos. 

(D) O Plano de Saúde deve ser submetido à apreciação e 

aprovação do Conselho de Saúde respectivo. 

 

19) No Sistema único de Saúde (SUS), serão criadas 

comissões intersetoriais de âmbito nacional, 

subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, 

integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e 

por entidades representativas da sociedade civil. 

 

A articulação das políticas e programas, a cargo destas 

comissões não abrangerá a seguinte atividade: 

(A) Farmacoepidemiologia. 

(B) Saúde mental. 

(C) Recursos humanos. 

(D) Alimentação e nutrição. 

 

20) A Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau 

de descentralização e capilaridade, próxima da vida 

das pessoas. 

 

Sobre o assunto, é correto afirmar que: 

(A) Não considera como sinônimo os termos Atenção 

Básica e Atenção Primária a Saúde. 

(B) É de responsabilidade apenas dos Municípios a sua 

implantação e custeio. 

(C) A Atenção Básica tem diretrizes adscrever os usuários 

e desenvolver relações de vínculo e responsabilização 

entre as equipes e a população adscrita garantindo a 

continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade 

do cuidado. 

(D) A Política Nacional de Atenção Básica tem no Núcleo 

de Atenção à Saúde da Família (NASF) sua estratégia 

obrigatória para expansão e consolidação da atenção 

básica. 
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21) A Difteria é uma doença toxi-infecciosa aguda, 

contagiosa, potencialmente letal, imunoprevenível, 

causada por bacilo toxigênico, que frequentemente se 

aloja nas amígdalas, faringe, laringe, fossas nasais e, 

ocasionalmente, em outras mucosas e na pele. 

(Ministério da Saúde, 2017) 

 

Sobre a Difteria, é incorreto afirmar que: 

(A) É caracterizada por apresentar placas 

pseudomembranosas típicas. 

(B) A transmissão ocorre pelo contato direto de pessoa 

doente ou portadores com pessoa suscetível, por meio 

de gotículas de secreção respiratória, eliminadas por 

tosse, espirro ou ao falar. Em casos raros, pode ocorrer 

a contaminação por fômites. 

(C) A imunidade pode ser adquirida ativamente pela 

vacinação com toxoide diftérico. 

(D) A doença é conhecida como “Crupe” e em geral é uma 

doença que não necessita de assistência médico-

hospitalar. 

 

22) A vacinação é considerada a forma mais eficaz na 

prevenção da doença meningocócica, e as vacinas 

contra o meningococo são sorogrupo ou sorossubtipo 

específicas. (Ministério da Saúde, 2017) 

 

Sobre o assunto, não se pode afirmar que: 

(A) As vacinas são utilizadas na rotina para imunização e 

também para controle de surtos. 

(B) Estão disponíveis no Programa Nacional de 

Imunização (PNI) as vacinas meningocócicas B e C. 

(C) A imunização primária consiste de duas doses, aos 3 e 

5 meses de vida. 

(D) Alguns eventos adversos da vacina são:  eritema, 

enduração e dor/sensibilidade no local da injeção, 

febre baixa e irritabilidade, sonolência, alteração no 

sono. 

 

23) A notificação compulsória tem sido a principal fonte 

da vigilância epidemiológica, a partir da qual, na 

maioria das vezes, se desencadeia o processo 

informação-decisão-ação. 

 

Em relação à notificação compulsória de doenças e agravos, 

é incorreto afirmar que: 

(A) A Sífilis Congênita é uma doença de notificação 

compulsória imediata. 

 

 

 

 

(B) As autoridades de saúde garantirão o sigilo das 

informações pessoais integrantes da notificação 

compulsória que estejam sob sua responsabilidade. 

(C) A Filariose não é uma doença de notificação 

compulsória. 

(D) A Leishmaniose Visceral é doença de notificação 

compulsória semanal. 

 

24) Em relação ao tratamento medicamentoso da 

Hipertensão arterial, é correto afirmar que: 

 

(A) Habitualmente bem tolerados pela maioria dos 

pacientes hipertensos, a tosse seca é o principal efeito 

colateral dos inibidores da enzima conversora da 

angiotensina. 

(B) Os diuréticos poupadores de potássio (espironolactona 

e amilorida) não podem ser utilizados em associação 

com os diuréticos tiazídicos ou de alça. 

(C) A metildopa e a clonidina são exemplos de 

alfabloqueadores. 

(D) Os betabloqueadores de primeira e segunda geração 

são formalmente contraindicados a pacientes com 

asma brônquica. 

 

25) A osteoporose é uma doença caracterizada pela 

fragilidade óssea e alterações na sua microarquitetura 

e tem como desfecho clínico mais importante a 

ocorrência de fraturas por baixo impacto. 

 

Sobre o assunto, é incorreto afirmar que: 

(A) As fraturas por osteoporose ocorrem mais 

frequentemente nas vértebras, no rádio distal e no 

fêmur proximal. 

(B) A baixa densidade mineral óssea (DMO), 

especialmente no colo femoral é um forte preditor de 

fraturas 

(C) Entre os fatores de risco mais importantes 

relacionados à osteoporose e a fraturas na pós-

menopausa encontram-se: idade, sexo feminino e etnia 

negra. 

(D) A ingestão adequada de cálcio é extremamente 

importante em um programa de prevenção e 

tratamento da osteoporose, bem como para a saúde 

óssea geral em qualquer idade, embora as 

necessidades diárias de cálcio variem conforme a 

idade. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 30 
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26) A tuberculose é uma doença de transmissão aérea: 

ocorre a partir da inalação de aerossóis oriundos das 

vias aéreas, expelidos pela tosse, espirro ou fala de 

doentes com tuberculose pulmonar ou laríngea. 

 

Sobre o tratamento desta doença, não se pode afirmar que: 

(A) Para crianças menores de 10 anos, o tratamento se faz 

por meio de fármacos individualizados, e varia de 

acordo com as diferentes faixas de peso.  

(B) Os fármacos usados nos esquemas padronizados para 

a tuberculose sensível são a isoniazida (H), a 

rifampicina (R), a pirazinamida (Z) e o etambutol (E) 

e a clofazimina (C). 

(C) Nos casos de concomitância entre tuberculose 

meningoencefálica e qualquer outra localização, deve-

se usar o esquema para tuberculose 

meningoencefálica. 

(D) O esquema de tratamento da tuberculose em pacientes 

com diabetes é igual ao da população geral. No 

entanto, devido à interação medicamentosa com 

hipoglicemiantes orais, a depender de avaliação 

clínica individualizada, pode-se considerar a 

substituição do hipoglicemiante oral por insulina 

durante o tratamento. 

 

27) A cefaleia em salvas consiste em ataques de dor 

intensa de localização orbitária, supraorbitária e/ou 

temporal, unilateral, com duração de 15 minutos a 3 

horas. 

 

Não representa uma das manifestações clínicas da cefaleia 

em salva: 

(A) Edema palpebral. 

(B) Ptose. 

(C) Midríase. 

(D) Congestão nasal. 

 

28) Na avaliação do estado de hidratação do paciente e 

definição do plano de tratamento adequado, são 

achados que indicam a utilização do “Plano C”, 

exceto:  

 

(A) Pulso muito fraco ou ausente. 

(B) Lágrimas ausentes. 

(C) Hipotônico. 

(D) Sinal da prega desaparece rapidamente. 

 

 

 

 

 

29) O controle dos níveis glicêmicos é essencial para o 

tratamento do Diabetes Mellitus. Com a realização do 

controle metabólico o paciente mantém-se 

assintomático e previne-se das complicações agudas e 

crônicas, promovendo a qualidade de vida e reduzindo 

a mortalidade. (Ministério da Saúde, 2013) 

 

Em relação ao tratamento do Diabetes, não se pode afirmar 

que: 

(A) O controle glicêmico pode ser monitorado por 

glicemias de jejum, pré-prandial (antes das refeições), 

pós-prandial (após as refeições) e pela hemoglobina 

glicada (HbA1c). 

(B) O tratamento do DM tipo 1, além da terapia não 

farmacológica, exige quase sempre a administração de 

insulina. 

(C) Os antidiabéticos orais constituem-se a primeira 

escolha para o tratamento do DM tipo 2 não 

responsivo a medidas não farmacológicas isoladas. 

(D) Hábitos de vida saudáveis são fundamentais no 

tratamento do diabetes e seus elementos fundamentais 

são: manter uma alimentação adequada e atividade 

física regular, evitar o fumo e o excesso de álcool e 

estabelecer metas de controle de peso. 

 

30) Para uma gestante que informa que a Data da sua 

Última Menstruação (DUM) ocorreu em 06/02/2019, 

a Data Provável do Parto (DPP) será em: 

 

(A) 06/11/2019. 

(B) 13/11/2019. 

(C) 15/11/2019. 

(D) 06/10/2019. 

 

 

 


