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CONCURSO PÚBLICO 2009/PREFEITURA DE IGREJA NOVA 
 

CARGO:MÉDICO PSF  
Instruções 
 
• Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

• Verifique, no caderno de provas, o número de folhas e se seqüência de questões, no total de 30 (trinta) está correta,  e 

também se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

• O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu cartão 

resposta. 

• A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade do 

candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

• Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  delas 

constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

• Suponha que a questão nº 01 tenha a resposta C como correta. 

• Veja como marcar esta resposta. 

                                                                 QUESTÃO                            ALTERNATIVAS 

 

 

• Deve-se estar atento para: 

• Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

• Não escrever no verso do cartão resposta 

• Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

• Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

• Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

• Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova; 

• For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou por 

qualquer outra forma; 

• For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

• Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

• Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio e identificado pelo 

digiselo. 

• Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta atribuição 

de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  

• Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do processo seletivo, consulte o nosso site pelo endereço 

eletrônico: www.ipedec.com.br 
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1. Paciente do sexo feminino, 40 anos , apresentou um episódio de tontura seguido de pré-sincope após caminhada de 30 
minutos no plano. Avaliada no ambulatório, constatou-se apenas ritmo cardíaco irregular e pulso 170 bpm. O ECG revelou 
ausência de ondas P e intervalo PR irregular. Qual dos exames é mais importante na avaliação da causa da arritmia?   
 
a) Cintilografia miocárdica. 
b) Monitoração eletrocardiográfica ambulatorial  
c) Ecocardiograma com Doppler. 

d) Teste ergométrico 
e) Dosagem hormonal de TSH 

 
2. Paciente do sexo masculino, de 75 anos de idade, queixa-se de dor lombar aguda há quase 3 semanas. Refere ainda 
insônia e perda de 5 kg nos últimos 7 meses. Nega melhora da dor após uso de anti-inflamatórios não hormonais, derivados 
morfínicos e repouso no leito. A hipótese diagnóstica mais provável pára o caso é de:  
 
a) Fibromialgia 
b) Lombalgia mecânica 
c) Fratura vertebral por osteoporose senil 

d) Comprometimento metastático da coluna lombar 
e) Estenose o canal medular 

 
3. Mulher, 72 anos, há cinco dias com dor intensa nas regiões escapular direita, com períodos de acalmia, piorando no período 
noturno. Exame físico: taquicardia, palidez cutânea, placas eritematosas encimadas por vesículas isoladas e agrupadas, 
algumas com discreta umbilicação, que se distribuem desde a região escapular até a região esternal direita. O diagnóstico 
provável é:  
 
a) Impetigo estafilocócico  
b) Dermatite venenata  
c) Notalgia parestésica  

d) Herpes zoster 
e) Neurite intercostal associada à celulite bolhosa 

 
4. Homem, 43 anos, branco, sabe ser hipertenso há 3 anos. Faz uso irregular de medicação e está há 3 semanas sem anti-
hipertensivo. Queixa-se de cefaléia constante que não melhora com analgésicos. Exame físico: PA= 210X140. mmHg, FC= 64 
bpm, B2 hiperfonética em foco aórtico, edema de papila bilateral, com focos hemorrágicos retinianos. A conduta deve ser:  
 
a) Orientar o paciente para fazer uso regular da medicação anti-hipertensiva e retornar para acompanhamento ambulatorial 
b) Internar o paciente para controle pressórico com medicações anti-hipertensivas intravenosas e por via oral, 
concomitantemente 
c) Prescrever medicação anti-hipertensiva sublingual e encaminhar para acompanhamento em Unidade Básica de,Saúde 
d) Manter o paciente em observação, retornando a prescrição das medicações antihipertensivas 
e) Prescrever medicação anti-hipertensiva sublingual e solicitar avaliação do oftalmologista 
 
5. Homem, 42 anos, diabético há 12 anos, com retinopatia e neuropatia. Apresenta PA= 160X100 mmHg, proteinúria de 24h= 
2,6 g/I e creatinina plasmática=2,mg/dl. A principal hipótese diagnóstica é de:  
 
a) Doença isquêmica renal  
b) Nefropatia diabética incipiente 
c. Pielonefrite crônica, provavelmente por infecções urinárias de repetição  
d) Insuficiência renal crônica secundária a nefropatia diabética 
e) Nefropatia hipertensiva 
 
6. Qual a doença infecciosa mais associada a abscesso esplênico?  
 
a) Apendicite 
b) Diverticulite 

c) Endocardite 
d) Colecistite 

e) Pielonefrite 

 
7. Uma adolescente, passando o feriado fora de casa, leva uma mordida de um cachorro na face. O cão é da casa onde está 
hospedada e tem atestado de vacina antirrábica atualizado. A conduta para prevenção da raiva deve ser:  
 
a) Limpeza no local da mordida 
b) Iniciar vacinação anti-rábica o mais rápido possível 
c) Procurar o Posto de saúde assim que retornar ao Rio 
d) Acompanhar a saúde do cão por 20 dias 
e) Nenhum cuidado especial, pois o cão é conhecido e vacinado 
 
8. O fator etiológico mais freqüente no desenvolvimento da apendicite aguda é:  
 
a) Troca de flora colônica 
b) Obstrução da luz do apêndice 
c) Hiperplasia linfóide 

d) Infestação intestinal por áscaris 
e) Dilatação do ceco 

 
9. Qual das patologias abaixo que costuma cursar no paciente com AIDS e que não está estritamente relacionada ao grau de 
imunodeficiência?  
 
a) Sarcoma de Kaposi 
b) Infecção por mycobacteria 
c) Toxoplasmose 

d) Linfoma 
e) Infecção fúngica 
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10. Na insuficiência hepática com encefalopatia, está contra-indicado o uso de :  
 
a) Hiperventilação. 
b) Aminoglicosídeos. 

c) Benzodiazepínicos. 
d) Oxigênios. 

e) Manitol. 

 
11. Assinale dentre os psicofármacos abaixo, qual o que Não pertence ao grupo dos antidepressivos tricíclicos.  
 
a) Amitriptilina. 
b) Nortriptilina. 

c) Doxepina. 
d) Trimipramina. 

e) Fluoxetina. 

 
12. Qual a causa mais comum da Síndrome de Cushing ?  
 
a) Hiperplasia supra-renal bilateral. 
b) Disfunção hipotálamo-hipofisária. 
c) Tuberculose supra-renal. 

d) Uso abusivo de esteróide anabolizante. 
e) Carcinoma de supra-renais 

 
13. Qual é o local mais comum de obstrução intestinal causada por cálculos biliares?  
 
a) Duodeno. 
b) Jejuno proximal. 

c) Íleo. 
d) Ceco. 

e) Cólon ascendente 

 
14. Jovem de 22 anos, sexualmente ativa com múltiplos parceiros, tem apresentado nas últimas 24 horas dor em fossa ilíaca 
direita, acompanhada de náuseas e ritmo intestinal normal. O exame físico revela dor à palpação superficial e profunda em 
fossa ilíaca direita com descompressão dolorosa. O exame laboratorial denota discreta leucocitose (12000 leucócitos por mm 
cúbico, 05 bastões, 01 eosinófilo, hematócrito de 34%). Após cinco horas de observação, paciente torna-se taquicárdica, 
sudoreica com pulsos finos e hipotensa. O Cirurgião de Plantão decide então por:  
 
a) realizar uma laparotomia exploradora. 
b) repetir o hematócrito. 
c) submeter a paciente a uma tomografia. 

d) manter a observação. 
e) realizar um exame ginecológico 

 
15. A melhor forma para evitar infecções em pacientes com anemia falciforme é:  
 
a) vacina antipneumocóccica e antihemófilos. 
b) penicilina profilática e vacina antihemófilos. 
c) vacina antipneumocóccica e penicilina profilática. 

d) imunoglobulina e vacina antipneumocóccica. 
e) imunoglobulina e penicilina profilática. 

 
16. A condição abaixo em que o uso de corticóide constitui-se num risco que geralmente supera a sua indicação é:   
 
a) o choque séptico. 
b) a meningite tuberculosa. 

c) a encefalite herpética 
d) o estado de mal asmático. 

e) o traumatismo cranioencefálico 

 
17. Homem, 45 anos, referindo inapetência, cansaço aos médios esforços e emagrecimento de 5 kg no último mês. Ao exame, 
mostrava-se com palidez cutânea, hálito urêmico, flapping; relata bom volume urinário. Os exames laboratoriais mostravam 
2600 hemácias, hemoglobina de 6,0, hematócrito de 21%, uréia de 234 mg%, creatinina de 11 mg%, cálcio de 7,6 mg%, 
fósforo de 6,4 mg%; na ultra-sonografia o rim direito media 8,2 x 3,5 e, o rim esquerdo, 8,1 x 3,8 com ecogenicidade 
aumentada. Foi internado para realizaçao de hemodiálise para compensação do quadro. Este caso sugere:  
 

a) Insuficiência renal aguda 
b) Insuficiência renal crônica 

c) Nefrite tubulointersticial aguda 
d) Glomerulonefrite aguda 

e) Glomerulonefrite crônica 

 
18. Mulher, 24 anos, deu entrada na emergência em estado confusional, com vômitos, taquipnéica, desidratada, febril, com 
estertores crepitantes em base de pulmão direito. Exames mostraram: glicose 588 mg%, sódio 128 mEq/l, potássio 5,8 mEq/I, 
creatinina 1,9 mg%, osmolaridade plasmática 318 mOsm/l, pH 7.20, pCO 27 mmHg, HCO 9 mEq/l. Com base nesses dados, o 
diagnóstico mais provável é:  
 

a) Coma hiperosmolar 
b) Cetoacidose diabética 

c) Neuropatia autonômica 
d) Acidose respiratória 

e) Sepses 

 
19. Quais os segmentos pulmonares mais freqüentemente acometidos na tuberculose pulmonar?  
 

a) Posterior e lateral basal e apical do lobo inferior. 
b) Língular , do lobo médio e apical do lobo superior. 
c) Apical e anterior do lobo superior e lateral basal do lobo inferior. 
d) Apical do lobo superior, apical do lobo inferior e posterior do lobo superior. 
e) Basal posterior e lingular. 
 
20. Sobre os glicocorticóides inalatórios podemos afirmar:  
 

a) são contra-indicados durante a gravidez; 
b) não são absorvidos pela circulação sistêmica; 
c) são úteis imediatamente após o exercício para prevenir bronco-constricção induzida por exercício; 
d) são melhor utilizados quatro vezes ao dia; 
e) estão associados a risco aumentado de glaucoma quando usados em doses altas. 
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21.  De acordo com a utilização dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das 
previstas na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta: 
 
a) Poderá ser transferida desde que seja fiscalizado pelo Conselho de Saúde 
b) Constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas 
c) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde 
d) Constitui emprego regular de verbas ou rendas públicas 
e) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde e fiscalizado pelo Conselho de Saúde  
 
22.  São instâncias colegiadas do SUS: 
 
a) O Ministério da Saúde e a Conferência de Saúde 
b) A Fundação Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde 
c) O Ministério da Saúde e o Conselho de Saúde 
d) O Conselho de Saúde e Fundação Nacional de Saúde 
e) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde  
 
23.  Conforme a Lei nº 8.080/1990, podemos afirmar que a assistência à saúde é: 
 
a) Livre a entidade filantrópicas 
b) Livre à iniciativa privada 
c) Proibida à iniciativa privada 
d) Livre à iniciativa pública e privada 
e) Livre à iniciativa privada 
 
24.  As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 
a) Descentralização, atendimento integral, participação da comunidade 
b) Centralização, atendimento integral, participação da comunidade 
c) Centralização, atendimento integral, participação dos setores públicos 
d) Descentralização, atendimento setorial, participação dos serviços privados 
e) Centralização, atendimento integral, participação dos serviços de saúde 
 
25.  À direção nacional do Sistema Único de Saúde cabe, exclusivamente: 
 
a) A execução e a implementação das políticas relativas às condições dos ambientes de trabalho 
b) A formulação e a implementação da política de controle das agressões ao meio ambiente 
c) A formulação e a implementação das políticas de saneamento básico 
d)  A formulação e a coordenação da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras 
e) A formulação, avaliação e apoio das políticas de alimentação e nutrição 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões: 
 
Estudo dos EUA constata que tratamento de autismo em bebês é eficaz 
 
  O tratamento de autismo se mostra mais eficaz quanto mais cedo for iniciado. Um estudo realizado nos Estados 
Unidos constatou resultados animadores em crianças diagnosticadas com a doença e que começaram a ser tratadas de forma 
mais rigorosa a partir do 1º ano de vida. 
  Um grupo de pesquisadores da Universidade de Washington concluiu que o tratamento pode amenizar muito os 
sintomas da doença. Foram avaliadas 48 crianças autistas, entre 1 ano de meio e 2 anos e meio. 
Um grupo foi selecionado aleatoriamente para receber um tratamento especializado, conhecido como Early Start 
Denver, focado na interação e na comunicação - as maiores dificuldades das crianças autistas. A outra parte era atendida de 
forma menos abrangente e intensa. 
  Em uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido, os pais e terapeutas seguram repetidamente brinquedos 
muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter contato visual. Em outro exercício, a criança é 
recompensada por usar palavras para pedir brinquedos. Foram quatro horas de atenção dos terapeutas durante cinco dias na 
semana, e o tratamento era repetido em casa, com os pais, por pelo menos mais cinco horas semanais. 

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/estudo-eua-constata-tratamento-autismo-bebes-eficaz-515822.shtml 

 
26.  Segundo o texto: 
 
I – O tratamento ameniza os sintomas da doença. 
II – 48 crianças de 2 anos e meio foram avaliadas na pesquisa. 
III – O grupo de crianças que receberam o tratamento Early Start Denver foi selecionado aleatoriamente. 
 

Está (ao) incorreta (s): 
 

a) Apenas I 
b) I, II e III 

c) Apenas II e III 
d) Apenas I e III 

e) Apenas I e II 
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27.  No trecho “ começaram a ser tratadas” temos o verbo no plural por concordar com seu sujeito “crianças”. Analise as 
orações a seguir e aponte aquela (s) que não depende (dependem) de sujeito para realizar a concordância do verbo, uma vez 
que eles são impessoais. 
 
I – Constatou-se o problema imediatamente. 
II – Houve enormes progressos após o tratamento aplicado. 
III – Fizeram os tratamentos as crianças selecionadas. 
IV – Faz dois anos que submetemos as crianças ao tratamento. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas I e IV 
b) Apenas II e III 

c) Apenas III e IV 
d) Apenas II e IV 

e) Apenas I, II e III 

 
28.  Analise as assertivas em relação à pontuação do terceiro parágrafo: 
 
I – A palavra “aleatoriamente” poderia ser separada por vírgulas, intercalando a expressão. Isso não afetaria o sentido da 
oração. 
II – A oração “conhecido como Early Start Denver” está entre vírgulas por se tratar de um aposto. 
III – O travessão utilizado separa uma enumeração. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I 

c) Apenas II 
d) Apenas I e III 

e) Apenas III 

 
29.  Em “uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido”’ temos a preposição sendo utilizada antes do pronome 
relativo, uma vez que o termo regente exige-a. Analise as assertivas quanto a esse fenômeno: 
 
I – Os planos de que discutimos podem ser reais. 
II – Cada jovem que ele se refere é aluno do curso. 
III – Os fatos de que duvidamos eram verídicos. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas I 
b) I, II e III 

c) Apenas II e III 
d) Apenas II 

e) Apenas III 

 
30.  “seguram repetidamente brinquedos muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter o contato 
visual” O conectivo destacado estabelece uma relação de: 
 
a) tempo 
b) consequência 

c) causa 
d) finalidade 

e) proporção 
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RETIRE NA PARTE PONTILHADA E ANOTE O SEU GABARITO PARA CONFERÊNCIA 
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