
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 
Edital nº 01/2014 

 

MÉDICO DA FAMÍLIA PSF 
Código 303 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA. 

2 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA: 

 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

 
3 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 
 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta 
solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será 
computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas 
ou questões rasuradas. 

 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Resposta da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 

 
Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2(duas) 
horas do início da prova (subitem 9.4.5). O tempo de duração das provas abrange a distribuição das provas, 
assinatura da Folha de Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da PROVA 
OBJETIVA para a Folha de Respostas (subitem 9.4.8).  

ATENÇÃO - Nos termos do Edital nº 01/2014, “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar 
arma(s) no local de realização das provas [...]; portar, mesmo que desligados [...] quaisquer equipamentos 
eletrônicos [...] ou de instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...] 
entre outros; deixar de entregar a Folha de Respostas [...]” (subitem 9.4.31, alíneas “d”, “e”, “i”) 

GABARITOS E PROVAS – Divulgados no site www.gestaodeconcursos.com.br dia 17/03/2014. 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 

                 

Data: ____/____/______ 
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A T E N Ç Ã O 
 
 

Sr.(a) Candidato(a). 
 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões objetivas  cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas:        

10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões 

de Conhecimentos Gerais e 20 (vinte) questões de 

Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador 

de provas para que ele tome as providências necessárias. 

 
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá 

qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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Língua Portuguesa 
 
 
INSTRUÇÃO:  Leia este texto, com base nele, responda as questões 1 e 2. 
 

Biólogos investigam doença de focas no Ártico 
Ausência de barreira de gelo pode ter desencadeado contágio entre diferentes espécies 

 

Esqueça os ursos polares por ora. Há outros espectros rondando o Ártico, e as focas --
vítimas de doenças misteriosas que estão aparecendo por lá -- merecem a atenção 
dedicada a seus predadores e ao derretimento do gelo em torno do polo Norte.  

O encolhimento da calota de gelo no verão ártico bateu recordes em 2007 e 2012. O ar na 
região está 2ºC mais quente que em meados da década de 1960. Os cientistas 
apelidaram a situação de "nova norma" para o Ártico.  
 

LEITE, Marcelo.  
Fragmento de texto disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cienciasaude/152233-biologos-investigam-doenca-de-focas-no-

artico.shtml> 
Acesso em 15 fev.2014. 

 

 

Questão 1 

Considerando a norma padrão da língua portuguesa escrita, o trecho “Há outros 
espectros rondando o Ártico” está reescrito CORRETAMENTE em:  
 
A) Deve haver outro espectro rondando o Ártico. 

B) Existem outros espectros rondando o Ártico. 

C) Haverão outros espectros rondando o Ártico. 

D) Tem outros espectros rondando o Ártico. 

 
 

Questão 2 

Assinale a alternativa em que o termo destacado tem sua classificação sintática 
identificada CORRETAMENTE nos parênteses.  
 
A) Biólogos investigam doença de focas no Ártico. (Sujeito). 

B) Esqueça os ursos polares por ora. (Predicado verbo-nominal) 

C) O encolhimento da calota de gelo no verão ártico bateu recordes. (Complemento 
nominal). 

D) Os cientistas apelidaram a situação de "nova norma" para o Ártico. (Objeto direto). 
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Questão 3 

Leia esta tirinha. 
 

 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#7/2/2014>  

Acesso em 16 fev. 2014. 

 
Considerando-se a norma padrão da língua portuguesa na modalidade escrita, verifica-se, 
na sequência desse texto, problema de 
 
A) colocação pronominal e de grafia de palavra, apenas. 

B) emprego de pontuação e colocação pronominal, apenas. 

C) grafia de palavra e de emprego de vírgula, apenas. 

D) pontuação e de emprego de concordância, apenas. 

 
 
INSTRUÇÃO: Leia este texto para responder às questões 4 a 8. 
 

Anvisa veta marca de tinta de tatuagem 
BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro (Folhapress) 

 
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu a fabricação, venda e uso 
de uma marca de tintas para tatuagem que já não tinha autorização para utilização no 
país. 
Em portaria publicada no "Diário Oficial da União", a agência afirma que a empresa Tseva 
Indústria e Comércio de Tintas Artísticas Ltda não tinha a devida autorização de 
funcionamento e que as tintas para tatuagem da marca Supreme não têm registro válido 
junto à Anvisa. 
No entanto, afirma a portaria, foram constatadas a fabricação e a comercialização 
irregulares do produto. Em setembro do ano passado, os proprietários da Tseva foram 
alvo de denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo à Justiça, após laudo 
pericial apontar a presença de metais pesados e bastante tóxicos nas tintas da marca 
Supreme. 
A reportagem não conseguiu localizar a empresa. 
 

Disponível em: <http://tnonline.com.br/noticias/geral/58,236473,10,01,anvisa-veta-marca-de-tinta-de-
tatuagem.shtml> 

Acesso em 15 fev. 2014. 
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Questão 4 

Leia o trecho. 
 

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu a fabricação, venda e uso 
de uma marca de tintas para tatuagem que já não tinha autorização para utilização no 
país. 

 
O termo sublinhado no trecho acima, refere-se à 
 
A) Anvisa. 

B) fabricação. 

C) marca. 

D) tatuagem. 

 
 

Questão 5 

Leia este trecho do texto. 
 

No entanto, afirma a portaria, foram constatadas a fabricação e a comercialização 
irregulares do produto.  

 
A palavra ou expressão que NÃO pode substituir o termo destacado por alterar o sentido 
original desse trecho é: 
 
A) Apesar disso. 

B) Contudo. 

C) Outrossim. 

D) Todavia. 

 

 

Questão 6 

Leia este trecho:  
 

“... os proprietários da Tseva foram alvo de denúncia do Ministério Público do Estado de 
São Paulo à Justiça.” 

 
Nesse trecho, o emprego da crase é 
 
A) dispensável. 

B) facultativo. 

C) indevido.  

D) obrigatório. 
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Questão 7 

No contexto desse texto, os termos a seguir são adjetivos, EXCETO: 
 
A) Fabricação, tatuagem – 1º parágrafo.  

B) Artísticas, válido – 2º parágrafo. 

C) Irregulares, pericial – 3º parágrafo. 

D) Pesados, tóxicos – 3º parágrafo. 

 
 

Questão 8 

No trecho: 
 

Em setembro do ano passado, os proprietários da Tseva foram alvo de denúncia do 
Ministério Público do Estado de São Paulo à Justiça. 

 
empregou-se a vírgula para 
 
A) separar termos que, do ponto de vista sintático, ligam-se diretamente entre si. 

B) marcar inversão do adjunto adverbial colocado no início da oração. 

C) intercalar o objeto pleonástico anteposto ao verbo. 

D) separar entre si elementos coordenados. 

 

Questão 9 

Uma revista de grande circulação no Brasil publicou a seguinte manchete. 
 

Você vai conhecer uma cidade no sertão da Bahia onde muitas famílias estão matando a 
fome com flores. 

 
Assinale a alternativa que apresenta o termo equivalente ao termo “onde” que, se 
substituído, NÃO altera o sentido do enunciado.  
 
A) aonde 

B) em que 

C) por que 

D) de onde 
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Questão 10 

Leia esta tirinha. 
 

 
 
Em relação ao enredo dessa tirinha, é CORRETO afirmar que 
 
A) o filho lamenta que todos os colegas tenham celular porque ele não se sente 

antiquado nem percebe o bullying dos colegas. 

B) o filho pede ao pai que lhe dê um celular novo, já que todos da sala de aula têm um 
aparelho dessa natureza. 

C) o pai reconhece que seu filho emprega um termo da norma culta da língua portuguesa 
que nem ele conhecia antes da conversa. 

D) o pai ou a mãe tece um comentário procurando se consolar com a expansão do 
conhecimento lexical de seu filho, por meio da escola.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu sou o único da minha aula 
que não tem um telefone celular. 

Me chamam de obsoleto. 

Pelo menos o vocabulário 
Está aumentando... 
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Conhecimentos Gerais 
 
 

Questão 11 

De acordo com a Constituição da República de 1988 a República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, EXCETO: 
 
A) A cidadania. 

B) A dignidade da pessoa humana. 

C) A soberania. 

D) A unicidade política. 

 
 

Questão 12 

A República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelos 
seguintes princípios, EXCETO: 
 
A) A autodeterminação dos povos. 

B) A defesa da guerra em circunstâncias especiais. 

C) A independência nacional. 

D) O repúdio ao terrorismo e ao racismo. 

 
 
Questão 13 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 
 
Sobre os direitos do cidadão garantidos pela Constituição da República do Brasil de 1988, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A manifestação do pensamento é livre, sendo permitido o anonimato.  

B) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.  

C) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da 
lei.  

D) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.  
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Questão 14 

De acordo com o Art.216, Parágrafo 5º Da Seção II da Constituição da República do 
Brasil de 1988 é CORRETO afirmar que sobre a cultura sejam 
 
A) estabelecidos incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores 

culturais.  

B) preservados todos os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

C) protegidos os patrimônios culturais brasileiros, por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e desapropriação.  

D) tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas 
dos antigos quilombos.  

 
 

Questão 15 

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou em final de fevereiro o julgamento dos 
recursos do processo do mensalão do PT.   
 
Seis dos 11 ministros votaram pela absolvição de 8 condenados pelo crime de  
 
A) abuso de poder. 

B) evasão de divisas. 

C) formação de quadrilha. 

D) lavagem de dinheiro.  

 
 

Questão 16 

Nos últimos tempos, muito se tem ouvido falar sobre os black bloc.  
 
Os Black Bloc estão intimamente ligados 
 
A) às manifestações racistas. 

B) às torcidas organizadas de futebol. 

C) ao homofobismo. 

D) ao protesto anarquista.  
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Questão 17 

A economia brasileira, medida pelo PIB, cresceu em 2013 
 
A) 1,0%. 

B) 2,3%. 

C) 5,7%. 

D) 4,0%. 

 
 

Questão 18 

Após as manifestações de junho de 2013, a presidenta Dilma, em rede nacional, 
prometeu, EXCETO: 
 
A) A criação do Programa Mais Médicos. 

B) A destinação de 100% dos royalties do Pré-Sal para a Saúde.  

C) A realização de um plebiscito para votar sobre a reforma política. 

D) A transformação da corrupção em crime hediondo.  

 
 

Questão 19 

O filme vencedor do Oscar em 2014 como o melhor filme foi 
 
A) 12 Anos de Escravidão. 

B) Gravidade. 

C) O Lobo de Wall Street. 

D) Trapaça. 

 
 
Questão 20 

Mais uma vez o Brasil foi destaque na imprensa internacional nas páginas de esporte. 
 
O jogador Neymar foi contratado, após transação milionária, pelo 
 
A) Barcelona. 

B) Manchester United. 

C) Milan. 

D) Real Madrid. 
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Conhecimentos Específicos 
 
 

Questão 21 

Assinale alternativa que NÃO leva à anemia microcítica. 
 
A) Deficiência de ferro. 

B) Doença crônica. 

C) Mielodisplasia. 

D) Talassemia. 

 
 
 

Questão 22 

Na classificação de Child-Pugh para cirrose hepática, assinale a alternativa que NÃO é 
utilizada como critério. 
 
A) Ascite. 

B) Bilirrubinas. 

C) Encefalopatia. 

D) Transaminases. 

 
 

Questão 23 

São fatores de risco para tromboembolismo venoso, EXCETO: 
 
A) Câncer. 

B) Idade acima de 60 anos. 

C) Proteina C elevada no plasma. 

D) Trombocitopenia induzida por heparina. 

 
 

Questão 24 

Assinale a alternativa que não é considerada doença sexualmente transmissível. 
 
A) Aspergilose. 

B) Hepatite B. 

C) Pediculose. 

D) Tricomoníase. 
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Questão 25 

Assinale a alternativa que NÃO está associada a uma evolução desfavorável da dengue. 
 
A) Anemia falciforme. 

B) Gota. 

C) Gestantes. 

D) Uso de antiinflamatórios. 

 
 
 

Questão 26 

Em relação à prova do laço na dengue, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Deve ser repetida no acompanhamento clínico dos casos com suspeita, apenas se 

previamente negativa. 

B) Deve ser realizada em todos os pacientes com suspeita da doença. 

C) É considerada positiva se 20 ou mais petéquias surgem num quadrado de 2,5 cm de 
lado, no adulto, reforçando o diagnóstico clínico. 

D) Não confirma nem exclui o diagnóstico dessa doença. 
 

 
 
Questão 27 

Assinale a alternativa que apresenta a doença que NÃO é específica do idoso. 
 
A) Doença de Parkinson. 

B) Doença pulmonar obstrutiva crônica. 

C) Osteoporose e fratura do colo do fêmur. 

D) Polimialgia reumática. 
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Questão 28 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I estabelecendo a melhor correlação 
entre as doenças pulmonares e as alterações ao exame físico do Aparelho Respiratório. 
 
      COLUNA I                                                              COLUNA II 
 
1. Enfisema obstrutivo crônico. 

2. Grande derrame pleural. 

3. Infarto pulmonar. 

4. Pneumonia lobar. 

5. Pneumotórax espontâneo. 

(     ) Crepitações teleinspiratórias finas. 

(     ) Macicez e frêmito tóraco-vocal ausente. 

(     ) Som vesicular diminuído com fase 
expiratória prolongada. 

(     ) Ruído de atrito pleural. 

(     ) Timpanismo, som vesicular ausente. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 3 5 4 1 2. 

B) 4 2 3 5 1. 

C) 4 2 1 3 5.   

D) 2 4 1 3 5. 

 

 
 
Questão 29 

Em relação à Infecção do Trato Urinário (ITU), assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Homem de 70 anos com hipertrofia benigna da próstata, com proposta de ressecção 

transuretral marcada, com urocultura mostrando 100 UFC/ mm³, não precisa de 
antibioticoterapia. 

B) Grávida de 25 anos, G1P0, com bacteriúria assintomática, pode receber quinolona 
apenas a partir do terceiro trimestre de gestação. 

C) Mulher de 32 anos, com vida sexual ativa, com cinco ITUs no último ano não se 
encaixa nos critérios de quimioprofilaxia. 

D) Mulher de 60 anos, diabética, sem queixas urinárias, com urocultura com mais de 
100.000 UFC /mm³ Escherichia coli, não deve receber antibioticoterapia. 
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Questão 30 

Em relação à asma, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Embora na maioria dos casos os sintomas sejam episódicos, é uma doença 

inflamatória crônica das vias aéreas inferiores. 

B) As manifestações são em geral mais intensas à noite devido às variações circadianas 
do tônus broncomotor e da reatividade brônquica. 

C) O diagnóstico pode ser feito por meio das provas funcionais pulmonares antes e 
depois da administração de broncodilatador de curta duração. 

D) Pulso paradoxal de 25 mmHg durante uma exacerbação permite classificá-la como de 
leve intensidade. 

 
 

 

Questão 31 

Em relação à atenção primária à saúde da mulher, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A eficácia das ações preventivas pode ser demonstrada pela mudança da história 

natural da doença em estudo. 

B) As ações preventivas devem ser seguras e aceitáveis tanto pela pessoa como pela 
comunidade à qual pertence. 

C) Os custos da prevenção, mesmo ultrapassados os custos do tratamento de 
determinada doença, são sempre válidos e devem ser implementados. 

D) Osteoporose e câncer do colo uterino são doenças consideradas preveníveis e 
evitáveis. 

 
 
 

Questão 32 

Assinale a alternativa considerada como efeito adverso do uso de contraceptivo oral 
combinado (estrogênio + progestagênio). 
 
A) Câncer de ovário. 

B) Dismenorreia. 

C) Endometriose. 

D) Tromboembolismo. 
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Questão 33 

São complicações do DIU (Dispositivo Intra Uterino) não hormonal, EXCETO: 
 
A) Doença inflamatória pélvica. 

B) Gravidez ectópica. 

C) Perfuração uterina. 

D) Sangramento uterino anormal. 

 
 
 

Questão 34 

Em relação à fibrilação atrial, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A presença da 3 a bulha à ausculta do coração afasta seu diagnóstico. 

B) A presença da 4a bulha à ausculta do coração confirma seu diagnóstico. 

C) As alterações da ausculta do coração em geral são suficientes para o diagnóstico, 
confirmando-se pelo eletrocardiograma. 

D) Caracteriza-se por variação da intensidade da 2a bulha, taquicardia arrítmica e pulso 
alternante. 

 
 
 

Questão 35 

Analise as seguintes afirmativas relativas à osteoporose. 
 

I.  A ocorrência de fratura é, geralmente, a primeira manifestação clínica e a fratura de 
vértebra, a mais comum. 

II.  É cinco vezes mais frequente nas mulheres que nos homens. 

III.  Medidas gerais recomendadas na prevenção são: dieta rica em cálcio e vitamina D, 
exposição solar e atividade física. 

 
A partir dessa análise, conclui-se que estão CORRETAS 
 
A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 
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Questão 36 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo a melhor correlação 
entre condições e fatores ligados à hipertensão arterial. 
 
           COLUNA I                                                                COLUNA II 
 
1. Hipertensão essencial. 

2. Hipertensão por expansão de     volume. 

3. Hipertensão refratária a 3 ou mais drogas. 

4. Hipertensão sistólica. 

5. Hipocalemia e hipercaliúria. 

(     ) Aldosteronismo primário. 

(     ) Anemia grave. 

(     ) Estenose das artérias renais. 

(     ) História familial positiva. 

(     ) Uso contínuo de estrogênios. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 5 4 3 1 2. 

B) 4 3 1 2 5. 

C) 5 2 3 1 4.   

D) 3 1 4 5 2. 

 
 

Questão 37 

Sobre a utilização no tratamento preventivo da enxaqueca, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) Antagonistas do canal de cálcio. 

B) Antidepressivos tricíclicos. 

C) Antiinflamatórios não hormonais. 

D) Betabloqueadores adrenérgicos. 
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Questão 38 

Analise as seguintes afirmativas sobre os distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos e 
assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) A causa mais comum de hipocalemia é a perda gastrointestinal causada pela 

diarreia infecciosa, especialmente nos países em desenvolvimento. 

(     ) A hipercalcemia leve (Cálcio < ou = 11 mg/dL) é geralmente assintomática e a 
principal causa é o câncer de pulmão. 

(     ) Hipercalemia na presença de alcalose metabólica é mais grave que na presença 
da acidose metabólica, sugerindo profunda depleção de potássio. 

(     ) Quando o cálcio iônico está normal, apesar de um cálcio total baixo no sangue, o 
metabolismo desse cátion está geralmente normal. 

(     ) Todos os pacientes com hipernatremia têm hiperosmolaridade. Já os pacientes 
hiponatrêmicos podem apresentar osmolaridade sérica baixa, normal ou 
aumentada. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V V F F V. 

B) V F F V V. 

C) F F V F V. 

D) F V V V F. 

 
 

Questão 39 

Analise as seguintes afirmativas sobre vacinas e vacinações. 
 

I.  O recém-nascido de mulher HBs Ag positiva deve receber a vacina contra hepatite 
B nas primeiras 12 horas de vida. A eficácia de tal medida é superior a 90%. 

II.  A vacina tríplice bacteriana DPT (Difteria, Coqueluche, Tétano) deve ser adiada em 
crianças desnutridas, com diarreia crônica ou relato de coqueluche na história 
pregressa. 

III.  A vacina contra febre amarela é contraindicada em crianças menores de 6 meses, 
gestantes, imunodeprimidos e pacientes alérgicos a ovo de galinha, exceto durante 
epidemias. 

 
A partir dessa análise, conclui-se que estão CORRETAS 
 
A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 
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Questão 40 

Em relação à vacinação de adolescentes, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) É considerado vacinado aquele que comprove ter recebido três doses de vacina anti-

hepatite A. 

B) Em jovem com passado vacinal de duas doses de tríplice viral (sarampo, rubéola, 
caxumba), não há necessidade de reforço. 

C) Se há duas cicatrizes de vacina BCG ID, o adolescente deve ser considerado já 
vacinado contra tuberculose. 

D) Se o passado vacinal registra menos de três doses de tríplice bacteriana (DPT), o 
adolescente deve receber mais uma ou duas doses dessa vacina.  
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
 

 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE 
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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