
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENU 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

Concurso Público  –  Nº 001 / 2009  
 
 

 Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL – 20H 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

• Nesta prova, você encontrará: 
� 15 (quinze) questões de Português; 
� 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais; 
� 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

• Você está recebendo um Caderno  com um total de 50 questões do tipo múltipla esco-
lha, uma Folha Intermediária de Respostas  e uma Folha Definitiva de Respostas.   

 

• Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa cor-
reta.  

 

• Utilize a Folha Intermediária de Respostas  para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

• Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas , transcreva as alternativas escolhidas para a 
Folha Definitiva de Respostas , preenchendo, forte e 
completamente, a bolha  com caneta esferográfica a-
zul-escura ou preta. Não faça outro tipo de marca na 
bolha. Não utilize outro tipo de caneta. 

 

• No Caderno de Questões,  você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

• A Folha Definitiva de Respostas e o Caderno de Questões  serão devolvidos ao fis-
cal.  

 

• Assine e date, no verso, a Folha Definitiva de Respostas . 
 

• O candidato não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 hora do seu iní-
cio.   

 

• Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

• Duração da Prova: 4h (quatro horas). 
 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 

   
Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  

 
Blumenau, 25 de abril de 2010.  

 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
DO CARTÃO DEFINITIVO DE RESPOSTA

MARQUE ASSIM:

NUNCA MARQUE ASSIM:
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
1- “Crianças adoram imitar a mãe e usar maquia-

gem, esmaltes e outros cosméticos. Mas os der-
matologistas alertam: esse tipo de produto tem 
de ser feito especialmente para elas e contar 
com o aval da Anvisa. 
Meninas que querem se embelezar antes da 
adolescência não precisam mais usar empresta-
dos os produtos da mãe. As pequenas já contam 
com uma vasta linha de cosméticos infantis, com 
cores e efeitos desenvolvidos para elas. 
[...] Embora o uso ocasional de cosméticos a par-
tir dessa idade de descobertas não seja prejudi-
cial, o hábito pede uma atenção especial dos 
pais. O interesse pela produção do visual é sau-
dável apenas como uma brincadeira, não como 
um hábito diário. Nesse caso, a maquiagem po-
de ser sinal de um comportamento exagerado, 
que leve à queima de etapas no desenvolvimen-
to pessoal.” 
(Maquiagem para brincar de faz-de-conta. Jornal 
Zero Hora, 22 fev. 2010.) 
Sobre o texto, é correto afirmar que: 
(A) O uso de maquiagem por crianças e adoles-

centes leva à perda precoce da infância. 
(B) Cosméticos usados a partir da infância são 

prejudiciais à saúde mental das meninas. 
(C) Dermatologistas aconselham as mães a     

vigiarem suas filhas para que não usem 
cosméticos. 

(D) O hábito de maquiar-se leva as meninas a 
desenvolverem uma preocupação exagerada 
com relação à própria aparência. 

(E) Os pais devem estar atentos ao gosto de cri-
anças e adolescente por maquiagem para 
evitar possíveis exageros.  
 

2- Complete as lacunas, obedecendo às normas da 
regência verbal: 

 
1) Ele dizia que a caneta _____ escreveu havia 

sido do Imperador do Japão. 
2) As poesias _____ falei foram escritas pelo  

poeta que este ano recebeu um prêmio in-
ternacional. 

3) Não sei mais quem é o autor da frase _____ 
ele se referiu no discurso que foi tão elogiado 
por todos os presentes à cerimônia. 

4) Finalmente encontrei o nome da rua _____ 
bairro tu moras. 

5) Pretendo ir ainda este ano à cidadezinha 
_____ nasci. 
 

Assinale a alternativa cujas palavras completam, 
na sequência, as lacunas: 
(A) que – de que – a que – cujo – que  
(B) com que – das quais – a que – em cujo – 

onde 
(C) com que – que – a que – cujo qual – onde 
(D) com a qual – de que – que – do qual – onde 
(E) que – cujas – as quais – do cujo – na cuja 
 

 

3- ”Estive, recentemente, no Fórum Social Mundial. 
No Forinho, espaço destinado às crianças. Fui 
convidado pela Associação Cataventus para con-
tar histórias. Associações como a Cataventus  
[...] fizeram um clima de contação de histórias em 
que as crianças encontraram o prazer de pensar 
e expressar-se.  
Foi o que também fizemos no Forinho: recuperar 
a emoção de quando se conta quem se é mesmo 
ou gostaria de ser, imaginando. Com sorriso nos 
olhos, vida na voz, expressão nos gestos e espe-
rança por toda parte. É quase tudo ficção, mas a 
ficção é ainda mais difícil do que a realidade. En-
tão o fantasma da mudança tira o lençol da 
cara e começa a acontecer. 
Ao ver crianças ouvindo e contando, com alegria 
de verdade, voltei a acreditar em um mundo me-
lhor”. 
(GUTFREIND, Celso. A revolução das histórias. 
Jornal Zero Hora, 19 fev. 2010.) 
O trecho destacado, o fantasma da mudança ti-
ra o lençol da cara , é o que se costuma chamar 
de linguagem figurada ou sentido conotativo das 
palavras.  
Leia atentamente os fragmentos a seguir e iden-
tifique os que também empregam a linguagem 
no sentido conotativo: 

 
1) “Cada paralelepípedo / Da velha cidade / Essa 

noite vai / Se arrepiar / Ao lembrar / Que aqui 
passaram sambas imortais...” (Chico Buar-
que de Hollanda). 

2) “Os homens não melhoraram, / e matam-se 
como percevejos. / Inabitável, o mundo é ca-
da vez mais habitado. / E se os olhos rea-
prendessem a chorar, / seria um segundo di-
lúvio.” (Carlos Drummond de Andrade). 

3) “Minhas mãos ainda estão molhadas / do azul 
das ondas entreabertas / e a cor que escorre 
dos meus dedos / colore as areias desertas.” 
(Cecília Meireles). 

4) “Minha terra tem palmeiras, / Onde canta o 
sabiá; / As aves que aqui gorjeiam, / Não 
gorjeiam como lá.” (Gonçalves Dias). 

5) “Uma noite, eu me lembro... Ela dormia / Nu-
ma rede encostada molemente... / Quase 
aberto o roupão... solto o cabelo / E o pé 
descalço do tapete rente.” (Castro Alves). 
 

Assinale a alternativa cujos fragmentos empre-
gam a linguagem no sentido conotativo: 
(A) 1, 2 e 3 
(B) 1, 2 e 5 
(C) 1, 3 e 4 
(D) 2, 3 e 5 
(E) 2, 4 e 5 
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4- Complete a lacuna de cada frase com um dos 
parônimos entre parênteses: 

 
1) O cozinheiro reclamava da desordem em 

que se encontrava a __________ naquela 
manhã de sábado. (despensa / dispensa) 

2) Todos queriam cumprimentar o __________ 
político que, naquele momento, acabara de 
discursar. (eminente / iminente) 

3) Empenharam-se na tentativa de __________ 
os antigos jogos com os quais a criançada 
se entreteria durante toda a manhã, pois to-
dos estavam ansiosos por novidades.  (re-
crear – recriar) 

4) Não foi possível __________ o pedido da 
turma. O diretor considerou-o dispendioso 
demais. (deferir / diferir) 

5) Os juristas consideram a __________ da 
maconha um tema muito polêmico. (descri-
minação / discriminação) 

 
Assinale a alternativa cujas palavras completam 
corretamente as lacunas: 
(A) despensa – iminente – recriar – deferir – 

descriminação 
(B) dispensa – eminente – recrear – diferir – dis-

criminação 
(C) dispensa – iminente – recriar – diferir – dis-

criminação 
(D) despensa – eminente – recrear – diferir – 

descriminação 
(E) despensa – eminente -  recriar – deferir – 

descriminação 
 

5- “Há alguns anos, fiz uma viagem e peguei a lo-
comotiva errada. Quando o trem partiu, já era 
tarde para pular fora. Errei feio, mas descobri um 
lugar mais bonito e desafiador . Valeu a pena. 
Cada erro é uma oportunidade de aprendizado. 
Uma pessoa segura e sintonizada  com os acer-
tos está muito mais disposta a se equivocar  e 
pedir desculpas. Muita gente não se desafia a 
fazer sua história melhor porque tem medo de er-
rar. Aqueles que chegaram ao topo erraram mui-
to. Caíram e se levantaram, depois caíram de 
novo e... Fizeram investimentos errados, se cor-
rigiram, escolheram caminhos nebulosos , pas-
saram por desfiladeiros  até encontrar a rota da 
felicidade e da prosperidade. Permita-se errar.” 
(DÖHLER, César. Com licença! Posso errar?, 
Jornal A Notícia, 19 fev. 2010.) 
Assinale a alternativa que contém, na sequência, 
os sinônimos adequados para as palavras desta-
cadas no texto:  
(A) enganador - ligada - enganar – indistintos – 

grotas 
(B) provocador - harmonizada - confundir – 

sombrios - dificuldades 
(C) agressivo – conhecedora – quitar – escureci-

dos – apertos 
(D) empreendedor – antenada – errar – nevoen-

tos – despenhadeiros 
(E) encantador – afeiçoada – duvidar – doentios 

– enganos  

 

6- As receitas têm a função de orientar quem se 
aventura na cozinha, para que a comida seja a-
quela que realmente esperamos saborear depois 
de pronta. Para nos ajudar, é elaborado um pas-
so a passo de ações, em sequência, e para isso 
é comum o emprego do modo imperativo dos 
verbos. A receita que segue não foge à regra, 
mas foi modificada, e os verbos estão no infiniti-
vo. Se mudarmos para a terceira pessoa do sin-
gular do imperativo afirmativo, como ficarão os 
verbos destacados?  
Assinale a resposta correta: 

 
Uva com calda de chocolate e paçoca de   
amendoim 

 
100 gramas de uva de mesa sem semente 
40 gramas de chocolate meio amargo 
40 gramas de nata 
20 gramas de paçoca de amendoim grapa 
 
1. Congelar  as uvas. 
2. Derreter o chocolate, em banho-maria. 
3. Juntar a nata e a grapa ao chocolate derreti-

do. 
4. Colocar  a uva na taça e polvilhar com a pa-

çoca esfarelada. 
5. Finalizar com um fio da calda de chocolate. 
6. Servir  em seguida. 

 
(A) Congele – Coloque – Sirva 
(B) Congela – Coloque – Serve  
(C) Congele – Coloques – Serve 
(D) Congela – Coloca – Serve 
(E) Congeles – Coloques - Sirvas 

 
7- Algumas das frases a seguir apresentam erros 

de pontuação. Identifique as corretas: 
 

1) Robertino, também é professor de Física, 
profissão, que adotou, desde que se formou 
em nossa Universidade. 

2) Ele, sofreu apenas um puxão de orelha, en-
quanto todos os demais foram suspensos. 

3) Assessores parlamentares, são pagos, diga-
se de passagem com o nosso dinheiro, para 
trabalhar, não para distribuir pizza em plená-
rio. 

4) Havia, naquele momento, um clima de des-
contentamento no ar, manifestado apenas 
nas expressões fechadas da maioria dos 
presentes àquela cerimônia. 

5) Numa plataforma, um grupo nos detém o 
passo: uma mulher, sentada no chão, conta 
histórias a umas seis ou sete crianças exta-
siadas. 

 
Quanto à pontuação, estão corretas as frases: 
(A) 1 – 3 – 4 
(B) 2 – 3 – 4  
(C) 2 – 4 – 5 
(D) 2 – 5 
(E) 4 – 5 
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8- “Tem certos dias em que eu penso em minha 
gente / E sinto assim todo o meu peito se apertar 
/. Porque parece que acontece de repente / Co-
mo um desejo de eu viver sem me notar. / [...] E 
eu que não creio peço a Deus por minha gente / 
É gente humilde, que vontade de chorar.” (Viní-
cius de Moraes). 
Esses versos têm destacadas duas preposições 
que demonstram o acerto do poeta quanto à re-
gência nominal. Nas alternativas que seguem, 
nem sempre a regência nominal foi atendida.   
Identifique as frases corretas quanto a esse as-
pecto gramatical:   

 
1) Em todos os momentos ele se mostrava solí-

cito dos  que o cercavam. 
2) Eram constantes os atos que revelavam o 

quanto ele era cruel com  toda a família. 
3) José Firmino foi extremamente simpático 

com  os amigos que tanto o haviam ajudado. 
4) Esse equipamento não é compatível com  o 

meu. 
5) Herbicidas costumam ser extremamente no-

civos nos  seres humanos. 
 

Estão corretas as frases: 
(A) 1 – 2 – 3 
(B) 1 – 3 – 4 
(C) 2 – 3 – 4 
(D) 2 – 4 – 5 
(E) 3 – 4 – 5 

 
9- Identifique as alternativas que apresentam a 

correta relação entre as palavras destacadas e a 
circunstância indicada nos parênteses:  

 
1. Marília Pêra traz o amor pelos palcos em seu 

sangue, já que  foi criada dentro de uma at-
mosfera artística. (finalidade) 

2. À frente do Jornal Nacional há mais de dez 
anos, William Bonner entra diariamente em 
milhões de lares através da TV para  passar 
as principais notícias. (finalidade) 

3. Na carteira deixada sobre a mesa, nada de di-
nheiro, apenas documentos e fotografias ter-
nas que o fazem desistir de chamar a polícia, 
mesmo que  a carteira de motorista do jovem 
revele seu endereço. (concessão) 

4. Foi ainda na infância, vivida no Recife, que 
Clarice Lispector começou a escrever, tão lo-
go  aprendeu a ler. (conformidade) 

5. Enquanto  houver uma pessoa que acredite, 
não existe história que não possa ser verda-
deira.(consequência) 
 

Quanto à relação entre as palavras destacadas e 
a circunstância indicada nos parênteses, estão 
corretas: 
(A) 1 – 3  
(B) 2 – 3  
(C) 2 – 5 
(D) 3 – 4  
(E) 4 – 5 

 

10- As frases que seguem contêm lacunas que de-
vem ser completadas com verbos nos tempos e 
modos indicados nos parênteses. 
 
1) Naquele momento de tensão, 

_______________ a calma, conservando 
nossas atitudes coerentes. (manter – Pretéri-
to Perfeito do Indicativo) 

2) As crianças _______________ durante a tar-
de toda com os jogos que haviam ganhado 
dos padrinhos. (entreter-se – Pretérito Prefei-
to do Indicativo) 

3) _______________ o trabalho todo ou não ha-
verá pagamento para nenhum de vocês. (re-
fazer – Imperativo Afirmativo) 

4) Estamos aqui hoje para conferir o projeto que 
tu _______________ a fazer para nossa ca-
sa. (dispor-se – Pretérito Perfeito do Indicati-
vo) 

5) Antes da discussão, Leandro 
_______________ que dançassem uma val-
sa com os padrinhos. (propor – Pretérito 
Mais-que-Perfeito do Indicativo) 
 

Assinale a alternativa cujos verbos completam 
corretamente as lacunas: 
(A) mantemos – entreteram-se – Refazem – te 

dispunhas – proponha 
(B) manteríamos – entreteriam-se – Refizerem – 

te dispunhas – propunha 
(C) mantivéramos – entretiveram-se – Refariam 

– te disporias – propôs 
(D) mantivemos – entreteram-se – Refaçam – te 

dispores – propusera 
(E) mantivemos – entretiveram-se – Refaçam – 

te dispuseste – propusera 
 

11- Complete as lacunas do seguinte texto, obede-
cendo às regras de concordância verbal: 
“Que profusão de mosquitos! Mosquitos nas pon-
tas dos dedos, nas solas dos pés, na raiz dos 
cabelos, - uns espantosos mosquitos que nos 
_______________ a viver debaixo de cortinados, 
e mesmo assim com pouca segurança, porque 
as camas de Orissa não _______________ col-
chões, mas apenas cadarços cruzados. (Camas 
de clima quente, admirável solução para as noi-
tes de canícula, mas que _______________ to-
do o serviço dos mosquiteiros, pois desgraça-
damente, por onde _______________ as brisas, 
_______________ os mosquitos, também).” 
(Cecília Meireles). 
Assinale a alternativa cujos verbos completam 
corretamente as lacunas: 
(A) obriga – tem – prejudicam – entra – entram 
(B) obrigam – têm – prejudicam – entram – en-

tram  
(C) obrigam – tem – prejudica – entra – entra 
(D) obrigam – têm – prejudicam – entram – entra 
(E) obriga – têm – prejudica – entra - entram 
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12- Identifique as alternativas que apresentam a 
correta relação entre as palavras destacadas e a 
circunstância indicada nos parênteses: 

 

1) A coleta de lixo reciclável só terá sucesso se 
houver colaboração da população das cida-
des. (condição) 

2) Longe do episódio da remessa de equipa-
mentos quebrados para os hospitais da     
região, mesmo que  o governo assuma seu 
erro, a decepção permanecerá viva na mente 
dos munícipes. (concessão) 

3) Quando um homem morre na prisão por dis-
cordar dos governantes, todos os democra-
tas do mundo ficam de luto. (causa) 

4) Ainda que  sejam fiéis parceiros comerciais, 
o que é bom para um nem sempre é bom ou 
interessante para o outro. (conformidade) 

5) Há um clamor popular para que  as regras 
para as próximas eleições sejam claras. (fi-
nalidade) 

 

Quanto à relação entre as palavras destacadas e 
a circunstância indicada nos parênteses, estão 
corretas: 
(A) 1 – 2 – 5 
(B) 1 – 3 – 4 
(C) 2 – 3 – 4 
(D) 2 – 4 – 5 
(E) 3 – 4 – 5 

 
13- “O amar traz à construção de uma família a 

compreensão , o apoio, a confiança, a liberdade. 
Eu e minha mulher sempre  dizemos que a gente 
‘se suporta’ um ao outro, não no sentido de atu-
rar, mas de ‘dar suporte’ nas diversas circuns-
tâncias de nossa vida. Para que a construção se-
ja sólida, como uma ‘casa sobre a rocha’, é pre-
ciso o interesse e o perdão. Não se trata de uma 
atitude leviana e comodista. Perdoar, do latim 
per donare (dar para), é dar alguma coisa a 
quem  precisa. Se alguém me ofende, torna-se 
meu devedor. Quando o perdoo, a dívida fica 
quitada. A ‘matéria-prima’ do perdão é o erro do 
outro. Porque erramos Deus nos dá seu perdão. 
Nesse particular, perdoar se subdivide em vários 
atos, como  vontade, generosidade e consciên-
cia. Na busca da construção das pessoas a partir 
do contexto familiar, é importante  sempre re-
construir(-se).” 
(GALVÃO, Antônio Mesquita.  As pessoas se 
constroem na família. Jornal Zero Hora, 18 fev. 
2010.) 
As classes gramaticais a que pertencem as pala-
vras destacadas no texto são, respectivamente: 
(A) substantivo – adjetivo – pronome pessoal re-

to – interjeição – adjetivo 
(B) substantivo – advérbio – pronome relativo – 

conjunção – adjetivo 
(C) adjetivo – advérbio – adjetivo – advérbio – 

substantivo 
(D) verbo – advérbio – conjunção – advérbio – 

substantivo 
(E) substantivo – advérbio – pronome interroga-

tivo – conjunção - adjetivo 

 

14- Complete corretamente as lacunas do texto a 
seguir com a(s) ou à(s):  
“[...] o texto apresentado para votação atendia 
_____ solicitações que se referiam _____ exten-
são do prazo e _____ exclusão de atividades 
congêneres, ficando mantido o posicionamento 
em relação _____ abolição do uso de qualquer 
espécie animal, excetuando-se dessa apenas os 
animais humanos. No entanto, durante _____ vo-
tação, _____ negociação da exclusão dos ani-
mais domésticos voltou ao debate no Plenário.” 
(GUIMARÃES, George. Picadeiro sem animais. 
Revista Vegetarianos, julho de 2009.) 
A alternativa cujas palavras completam correta-
mente as lacunas é: 
(A) as – à – à –  à – a - a 
(B) às – à – à – a – a – à 
(C) as – a – à – à – à – a 
(D) às – à – a – a – a – à 
(E) às – à – à – à – a – a 
 

15- Identifique as alternativas que apresentam corre-
ta colocação pronominal: 

 
1) Quero dizer-lhes que estou pronta para agir. 
2) Apressaram-se, pois seriam os primeiros a 

se apresentar no palco. 
3) Não calaram-se nem após soar o apito do 

treinador. 
4) É aqui que esconde-se o maior perigo,      

diziam os antigos habitantes da cidadezinha. 
5) Não se exaltem; para tudo se há de achar 

uma solução. 
 

Quanto à colocação pronominal, estão corretas: 
(A) 1 – 2 – 5 
(B) 1 – 3 – 4 
(C) 1 – 3 – 5 
(D) 2 – 3 – 5 
(E) 3 – 4 – 5 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
16- “O crescente endividamento de alguns países da 

Europa provocou uma crise de confiança no 
mercado financeiro [...]. Temendo um calote [...] 
os investidores estrangeiros fugiram da zona do 
euro para se refugiar no dólar e em títulos do Te-
souro americano. Esse movimento gerou incer-
tezas no cenário mundial, revelando que alguns 
países ainda não se recuperaram completamen-
te da crise.” (Revista Exame - 08.02.2010). 
Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha são os paí-
ses que vêm passando por essa forte crise eco-
nômica. Esses países estão sendo chamados 
pejorativamente por uma sigla. Que sigla é essa? 
(A) GIPS 
(B) PIGE 
(C) EPIG 
(D) IPEGS 
(E) PIGS 

 

 



Administração Direta – Prefeitura Municipal de Blumenau  -  Concurso Público Nº 001 / 2009   Página 6 de 15  

 

17- A Lei Complementar nº. 660/2007, em seu Art. 
26, trata do estágio probatório do servidor públi-
co: “Ao entrar em exercício, o servidor nomeado 
para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao 
estágio probatório por período de três anos, du-
rante o qual a sua aptidão e capacidade serão 
objeto de avaliação para o desempenho do car-
go”. Analise os parágrafos do mesmo artigo     
apresentados a seguir e coloque V (verdadeiro) 
ou F (falso): 

 
( ) Sendo a avaliação do estágio probatório 

contrária à permanência do servidor no 
cargo, o servidor será exonerado sumaria-
mente. 

( ) O servidor aprovado em estágio probatório 
receberá título declaratório de sua estabili-
dade no serviço público municipal. 

( ) Os requisitos e critérios da avaliação de 
desempenho para fins de aprovação no es-
tágio probatório e do processo de exonera-
ção serão estabelecidos em Lei Comple-
mentar específica.  

 
A sequência correta é: 
(A) F – V – V. 
(B) V – V – V. 
(C) F – F – V. 
(D) V – F – F. 
(E) V – V – F. 

 
18- O Pacto Global é uma rede criada pela Organi-

zação das Nações Unidas (ONU) e já dispõe, no 
mundo, de 7.500 signatários, entre empresas e 
organizações. Esse Pacto obedece a quatro te-
mas, divididos em dez princípios. Que temas são 
esses? 
(A) Trabalho, Saúde, Economia e Educação. 
(B) Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente 

e Combate à Corrupção. 
(C) Combate à Violência, Direitos Humanos, 

Sustentabilidade e Saúde. 
(D) Paz Mundial, Entendimento entre Nações, 

Combate a Armas Nucleares e Combate a 
Guerras. 

(E) Desenvolvimento Econômico, Sustentabilida-
de, Educação e Saúde. 

 
19- A ONU é uma instituição internacional formada 

por 192 Estados soberanos, para manter a paz e 
a segurança no mundo, fomentar relações cordi-
ais entre as nações, promover progresso social, 
melhores padrões de vida e direitos humanos. 
Os membros são unidos em torno da Carta da 
ONU, um tratado internacional que enuncia os di-
reitos e deveres dos membros da comunidade in-
ternacional. Seu atual secretário-geral é: 
(A) Kofi Annan 
(B) Hilary Clinton 
(C) Condolezza Rice 
(D) Ban Ki-moon 
(E) John McCain 

 
 

 

20- No ano de 2005, o economista inglês Jim O'Neill 
nomeou os países que apresentavam grande 
desenvolvimento econômico comparado a gran-
des potências econômicas mundiais. São países 
que correspondem a 40% da população mundial 
e que, quando reunidos, formam uma enorme 
potência econômica. Jim O´Neill os denominou 
de: 
(A) BRIC 
(B) OEA 
(C) NAFTA  
(D) UE 
(E) OTAN 

 
21- O Art. 131, da Lei Complementar nº 660/2007, de 

Blumenau, trata da licença ao servidor. Em quais 
ocasiões a licença é aceita? 
 
I- Por motivo de doença em pessoa da família. 
II- Para serviço militar obrigatório. 
III- Para tratar de interesses particulares. 
IV- Para acompanhar o cônjuge ou companhei-

ro. 
V- Como prêmio. 
VI- Para atividade política. 
VII- Para participação em cursos. 
VIII- Para congressos e competições esportivas. 
IX- Para desempenho de mandato classista. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Somente I, II e VII estão corretas. 
(B) Somente I, V, VI e VII estão corretas. 
(C) Somente I, II, III, VII e IX estão corretas. 
(D) Somente I e VII estão corretas. 
(E) Todas as ocasiões estão corretas. 

 
22- “O custo da carne bovina está ficando cada vez 

mais salgado para os consumidores. E, se de-
pender da Argentina, os brasileiros terão de a-
pertar o orçamento para continuar a ter o produto 
na mesa. A presidente do país vizinho, Cristina 
Kirchner, proibiu a venda das carnes de lá a ou-
tros países. Com os hermanos fora do mercado 
internacional, o Brasil ganha a oportunidade de 
ampliar a exportação da proteína. Em conse-
quência, parte da carne que antes atendia a de-
manda doméstica irá para os antigos clientes da 
Argentina e o valor do produto subirá no Brasil. 
Donos de açougues e representantes da indús-
tria exportadora confirmam: a alta dos preços já 
começou.” (Correio Braziliense - 19.03.2010). 
O que o governo argentino pretende com essa 
medida? 
(A) Aumentar os preços no mercado sul-

americano. 
(B) Elevar a qualidade da carne produzida no   

país. 
(C) Diminuir os preços no mercado interno. 
(D) Atacar os produtores locais de carnes. 
(E) Importar mais carnes para o país. 
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23- O Supremo Tribunal Federal (STF) é a mais alta 
instância da justiça brasileira e, no último dia 10 
de março, seu novo presidente foi eleito para o 
biênio 2010-2012. No final de abril, será empos-
sado o novo presidente do STF, o Ministro: 
(A) Ellen Gracie Northfleet 
(B) Cezar Peluso 
(C) Gilmar Mendes 
(D) Nelson Jobim 
(E) Luis Paulo Barreto 

 
24- O Biodiesel é uma das armas do governo brasi-

leiro para combater a falta de matéria-prima (pe-
tróleo) na fabricação de combustíveis fósseis. 
Com esse projeto, o governo do Brasil ganhou 
dimensões mundiais pelo avanço  nas  tecnolo-
gias desse novo combustível. A fonte básica pa-
ra a produção do Biodiesel brasileiro é o(a): 
(A) Oliveira 
(B) Algodão 
(C) Trigo 
(D) Seringueira 
(E) Soja 

 
25-  “O empresário Eike Batista, que comanda o 

grupo EBX, é o oitavo homem mais rico do mun-
do, com fortuna estimada em US$ 27 bilhões, 
segundo ranking da revista Forbes”. (Istoé Di-
nheiro –10.03.2010). 
Como o empresário mais rico do país começou a 
construir tal riqueza na década de 1980?  
(A) Comprando obras de arte de valor inestimá-

vel. 
(B) Fazendo investimentos de altíssimo risco em 

ações no mercado internacional. 
(C) Recebendo uma grande herança. 
(D) Com atividades de comércio de ouro e 

diamantes extraídos na região Amazônica. 
(E) Investindo no mercado interno brasileiro.  

 
 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
26- A Política Nacional de Atenção Básica estabele-

ce como princípio geral da Atenção Básica: 
(A) A Atenção Básica caracteriza-se por um con-

junto de ações de saúde, no âmbito individu-
al e coletivo. 

(B) A Atenção Básica caracteriza-se por um con-
junto de tecnologias de baixa complexidade 
e alta densidade. 

(C) A Atenção Básica caracteriza-se por práticas 
de saúde assistenciais de baixa complexida-
de. 

(D) A Atenção Básica caracteriza-se por um con-
junto de ações de saúde, que considera o 
sujeito como responsável pela produção do 
seu processo de saúde e doença. 

(E) A Atenção Básica caracteriza-se por um con-
junto de ações de saúde, que tem a Estraté-
gia Saúde da Família como complementar ao 
sistema.  

27- De acordo com a Lei nº 8.142/1990, Art. 4º, os 
Municípios, os Estados e o Distrito Federal, para 
receberem recursos do Fundo Nacional de Saú-
de, deverão contar com: 
(A) Investimentos previstos em lei orçamentária 

de iniciativa do poder legislativo; estabeleci-
mento de coberturas previstas das ações e 
serviços de saúde a serem implementados. 

(B) Definição das instâncias e mecanismos de 
controle, avaliação e fiscalização das ações 
de serviços de saúde; acompanhamento, a-
valiação e divulgação do nível de saúde da 
população e das condições ambientais. 

(C) Fundo de saúde; conselho de saúde; plano 
de saúde; relatório de gestão; contrapartida 
de recursos para a saúde no orçamento; co-
missão de elaboração do plano de carreira, 
cargos e salários.  

(D) Elaboração de normas técnicas e estabele-
cimento de padrões de qualidade e parâme-
tros de custos que caracterizam a assistên-
cia à saúde; elaboração e atualização perió-
dica do plano de saúde. 

(E) A articulação das políticas e programas, a 
cargo das comissões intersetoriais que a-
brangerá, em especial, as atividades de ali-
mentação e nutrição, saneamento e meio 
ambiente.  

 
28- Conforme o regulamento dos Pactos pela Vida e 

de Gestão (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006), o 
processo de monitoramento dos Pactos deverá 
seguir diretrizes, entre elas: 
(A) Desenvolver ações de apoio para a qualifica-

ção do processo de gestão. 
(B) Aprovação no Conselho Municipal de Saúde. 
(C) Unificação total dos processos de pactuação 

de indicadores existentes. 
(D) As unidades públicas prestadoras de serviço 

devem receber recursos de custeio. 
(E) A transferência de recursos deve ser realiza-

da conforme a pactuação. 
 
29- A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da  
saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes. Nesse contexto, é e-
xemplo de objetivo do Sistema Único de Saúde: 
(A) A universalidade de acesso aos serviços de 

saúde em todos os níveis de assistência. 
(B) A descentralização político-administrativa, 

com direção única em cada esfera de gover-
no. 

(C) A regionalização da rede de serviços de  sa-
úde. 

(D) A identificação e a divulgação dos fatores de-
terminantes da saúde. 

(E) A hierarquização da rede de serviços de  sa-
úde. 
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30- A Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/1990, 
prevê, na Seção II, as competências de cada es-
fera de governo. À direção municipal do Sistema 
Único de Saúde (SUS) compete: 
(A) Definir as redes integradas de assistência de 

alta complexidade. 
(B) Executar supletivamente ações e serviços de 

saúde. 
(C) Formar consórcios administrativos intermuni-

cipais. 
(D) Estabelecer normas em caráter suplementar 

para o controle e avaliação. 
(E) Identificar estabelecimentos hospitalares de 

referência. 
 
31- O Conselho de Saúde tem caráter permanente e 

deliberativo, além de ser um órgão colegiado 
composto por representantes do governo, pres-
tadores de serviço, profissionais de saúde e usu-
ários (Lei nº 8.142/1990). Nesse contexto, o 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS) terá representação: 
(A) No Fundo Nacional de Saúde. 
(B) No Conselho Nacional de Saúde. 
(C) No Ministério da Saúde. 
(D) Na Conferência Municipal de Saúde. 
(E) Na Comissão do Plano de Carreira. 

 
32- A Portaria nº 648/2006 estabelece a revisão de 

diretrizes e normas para a organização da Aten-
ção Básica. É um princípio geral da Estratégia de 
Saúde da Família: 
(A) Desenvolver atividades estabelecidas pela 

coordenação central das Secretarias de  Sa-
úde Municipais. 

(B) Organizar os Planos Municipais de Saúde, 
definindo prioridades para a rede de Atenção 
Básica.  

(C) Pactuar com a Comissão Intergestores Bi-
partite estratégias para a implantação de 
Equipes de Saúde da Família.  

(D) Ter caráter substitutivo em relação à rede de 
Atenção Básica tradicional nos territórios em 
que as Equipes de Saúde da Família atuam. 

(E) Estimular e viabilizar a capacitação específi-
ca dos profissionais das Equipes de Saúde 
da Família.  

 
33- A Política Nacional de Promoção da Saúde 

(2006) define objetivos específicos a serem atin-
gidos. É exemplo de objetivo específico dessa 
política: 
(A) Estimular alternativas inovadoras e social-

mente inclusivas/contributivas no âmbito das 
ações de promoção da saúde. 

(B) Incorporar e implementar ações no âmbito da 
atenção terciária. 

(C) Promover o entendimento de que saúde é o 
completo bem-estar biopsicossocial. 

(D) Contribuir para o estabelecimento de políti-
cas públicas dicotomizadas. 

(E) Fortalecer a setorização da saúde em cada 
esfera de governo.   

34- Para a implantação da Programação Pactuada 
Integrada, algumas questões demonstram ser li-
mitantes desse processo. Entre elas: 
(A) A insuficiente apropriação dos processos ge-

rais de planejamento local e regional. 
(B) A transparência nas pactuações realizadas. 
(C) A adoção de critérios objetivos para a aloca-

ção dos recursos financeiros. 
(D) Não teve respaldo na maioria das 27 Unida-

des Federadas. 
(E) Pautou-se nas diretrizes da regionalização. 

 
35- O Código de Ética Médica, de 1988, será substi-

tuído pelo Código de Ética Médica publicado em 
setembro de 2009 e que revoga o anterior a par-
tir de abril de 2010. 
Em relação ao Código de Ética Médica de 2009, 
analise as afirmativas a seguir: 

 
I- O Código de Ética Médica contém as normas 

que devem ser seguidas pelos médicos no 
exercício de sua profissão, inclusive no exer-
cício de atividades relativas ao ensino, à 
pesquisa e à administração de serviços de 
saúde, bem como no exercício de quaisquer 
outras atividades em que se utilize o conhe-
cimento advindo do estudo da Medicina. 

II- Nas situações clínicas irreversíveis e termi-
nais, o médico evitará a realização de proce-
dimentos diagnósticos e terapêuticos desne-
cessários e propiciará aos pacientes sob sua 
atenção  todos os cuidados paliativos apro-
priados. 

III- O Código de Ética Médica é composto de 25 
princípios  fundamentais do exercício da Me-
dicina, 10 normas  diceológicas, 118  normas 
deontológicas e cinco disposições gerais. A 
transgressão das normas deontológicas su-
jeitará os infratores às penas disciplinares 
previstas em lei. 

IV- A  Medicina é uma profissão  a serviço da 
saúde do ser humano e da coletividade e se-
rá exercida, mesmo que implique em sacrifí-
cios nas condições de trabalho e que a re-
muneração seja precária, com honra e digni-
dade. 

V- O médico poderá exercer sua profissão como 
empregado, podendo estar obrigado pela ins-
tituição a prestar serviços que contrariem os 
ditames de sua consciência ou a quem não 
deseje, como o atendimento a homossexuais 
e prostitutas, para garantir a prestação de 
serviços da empresa. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas III e IV são verdadei-

ras. 
(B) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadei-

ras. 
(D) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
(E) Todas as alternativas são verdadeiras. 
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36-  A Sociedade Brasileira de Urologia, por meio do 
Projeto Diretrizes do CFM, produziu as recomen-
dações para a prevenção do adenocarcinoma da 
próstata, relacionadas às mudanças no estilo de 
vida e hábitos. 
Analise as afirmativas a seguir: 

 
I- Não fumar. 
II- Reduzir consumo de gorduras saturadas e a-

limento rico em colesterol. 
III- Consumir derivados da soja, frutas e vegetais 

regularmente e alimentos ricos em ômega-3, 
vitamina E e selênio. 

IV- Atividade física por, no mínimo, 70 minu-
tos/dia, atingindo um nível razoável de fadiga 
ao final do exercício para que seja efetiva. 

V- Como a falta de gordura corporal é fator de 
risco, manter um IMC acima de 30, evitando 
dietas de perda excessiva de peso. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) As afirmativas III e IV são verdadeiras. 
(B) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
(C) Apenas a afirmativa IV é verdadeira. 
(D) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
(E) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadei-

ras. 
 
37- A terapia intensiva com insulina está relacionada 

a uma diminuição na progressão da neuropatia 
diabética, tanto da lesão dos nervos periféricos 
como do sistema nervoso autônomo, em pacien-
tes com diabetes tipo 1. Da mesma forma, o tra-
tamento intensivo de pacientes com diabetes tipo 
2 também está relacionado à diminuição na inci-
dência da neuropatia diabética, segundo estudos 
experimentais ou observacionais de melhor con-
sistência. 
Em relação ao tratamento da neuropatia diabéti-
ca já existente, é correto afirmar que: 
(A) Os antidepressivos tricíclicos não se mostra-

ram melhor que o placebo e não são eficazes 
no tratamento da neuropatia diabética. 

(B) A fluoxetina é atualmente o padrão-ouro para 
o tratamento da neuropatia diabética, com 
resultados surpreendentes. 

(C) A gabapentina é um anticonvulsivante que 
está contraindicado para uso em diabéticos 
com neuropatia diabética devido ao risco ele-
vado de desencadear a síndrome do túnel do 
carpo. 

(D) Os antidepressivos tricíclicos, em particular a 
amitriptilina, imipramina, clomipramina e de-
sipramina, são os medicamentos mais estu-
dados e eficazes no tratamento da neuropa-
tia diabética. 

(E) A carbamazepina não é superior ao placebo 
para o tratamento da neuropatia diabética, 
apesar de um relato isolado de sucesso des-
sa droga nessa indicação.  

 
 

38- Em diabéticos tipo 2 ou em indivíduos com gli-
cemia de jejum > 110 mg/dL, a HAS está fre-
quentemente associada à resistência à insulina, 
dislipidemia e obesidade central, constituindo um 
dos critérios diagnósticos da síndrome metabóli-
ca e, em diabéticos tipo 1, geralmente está asso-
ciada à nefropatia. 
Analise as afirmativas a seguir: 

 
I- Reduções da PA para níveis em torno de 

160/120 mmHg são recomendadas para dia-
béticos, em especial com microalbuminúria; 
níveis mais baixos que este podem ser pre-
judiciais a longo prazo. 

II- Podem-se tentar medidas não-
farmacológicas  durante três meses em  pa-
cientes com até 160 mmHg de pressão sístó-
lica (PAS) ou 120 mmHg de pressão diastóli-
ca (PAD), em indivíduos com diabetes. 

III- Os indivíduos com diabetes e com níveis de 
PAS > 140 mmHg ou PAD > 90mmHg devem 
receber medicação hipotensora, além das 
medidas não-farmacológicas para HAS. 

IV- A diminuição de 10 mmHg na PAS em diabé-
ticos do tipo 2 reduz em 12% qualquer com-
plicação relacionada ao diabetes, 11% de in-
farto de miocárdio e 13% das complicações 
microvasculares. 

V- A redução dos riscos devido ao controle hi-
pertensivo em diabéticos é significativamente 
menor do que aquele na população geral 
com níveis pressóricos similares. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
(B) Apenas as afirmativas III e IV são verdadei-

ras.  
(C) Apenas a afirmativa V é verdadeira. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e V são verdadei-

ras. 
(E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 
39- Assinale a alternativa que contém a dupla de 

inibidores da Transcriptase  Reversa Análogos 
de Nucleosídeos  (ITRN) que é considerada a 
primeira escolha para  prescrição de terapia ini-
cial do HIV pelo Ministério de Saúde do Brasil, 
por ser a dupla de ITRN estudada e empregada 
há mais tempo, ter ampla experiência clínica, es-
tar disponível separadamente ou em coformula-
ção, ter desenvolvimento gradual e sequencial 
de mutações, ter boa eficácia por tempo prolon-
gado e seu baixo custo: 
(A) EFZ + NVP (efavirenz + nevirapina). 
(B) LPV +ATV ( lopinavir + atazanavir). 
(C) RAL + EFV (raltegravir + enfuvirtida). 
(D) RAL + LPV (raltegravir + lopinavir). 
(E) AZT.+.3TC (zidovudina +lamivudina). 
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40- De acordo com os critérios das “Recomendações 
para vacinação em pessoas infectadas pelo 
HIV”, da Fundação Nacional de Saúde, de 2002, 
e das “Recomendações para Terapia Anti–
retroviral em Adultos Infectados pelo HIV”, do 
Ministério da Saúde, de 2008: 
(A) Nunca deve ser adiada a administração de 

vacinas em pacientes sintomáticos ou com 
imunodeficiência grave (contagem de linfóci-
tos T-CD4+ inferior a 200 células/mm3). 

(B) A administração de vacinas com vírus vivos 
atenuados em pacientes com imunodeficiên-
cia grave é bastante segura e eficaz; seu uso 
é indicado sem restrições. 

(C) Adultos e adolescentes que vivem com HIV 
podem receber todas as vacinas do calendá-
rio nacional, desde que não apresentem de-
ficiência imunológica importante (contagem 
de linfócitos T-CD4+ superior a 350).  

(D) A vacina para febre amarela possui alta efi-
cácia  e segurança  estabelecidas para  pa-
cientes portadores do HIV, sendo que seu 
uso traz benefícios adicionais ao estimular o 
sistema imunológico, sendo utilizada mesmo 
em áreas não-endêmicas para febre amare-
la. 

(E) O documento sobre vacinas, feito pela Fun-
dação Nacional de Saúde, entra em conflito 
com o documento produzido pelo Ministério 
da Saúde, sendo um exemplo clássico de re-
comendações conflituosas produzidas pela 
saúde pública no Brasil. 

 
41- Uma pequena proporção dos casos de hiperten-

são arterial é devida a causas muito bem estabe-
lecidas que precisam ser devidamente diagnosti-
cadas, uma vez que, com a remoção do agente 
etiológico, é possível controlar ou curar a hiper-
tensão arterial. É a chamada hipertensão secun-
dária. No nível de Atenção Básica, a equipe de 
saúde deve estar preparada para detectar cau-
sas de hipertensão secundária. 
Analise as afirmativas a  seguir sobre causas de 
hipertensão secundária: 

 

I- Uso abusivo de sildenafila. 
II- Acromegalia, hipotireoidismo, hipertireoidis-

mo, hiperparatireoidismo, hiperaldosteronis-
mo primário, síndrome Cushing, hiperplasia 
adrenal, feocromocitoma e uso de hormônios 
exógenos. 

III- Coartação de aorta. 
IV- Abuso de álcool, nicotina, drogas imunossu-

pressoras e intoxicação por metais pesados. 
V- Estenose mitral. 

 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas I e V são verdadeiras. 
(B) Apenas III é verdadeira. 
(C) Apenas II, III e IV são verdadeiras.  
(D) Apenas I, II e V são verdadeiras. 
(E) Todas são verdadeiras. 

42- As principais estratégias para o tratamento não-
farmacológico da HAS incluem: 

 
I- A meta é alcançar um índice de massa cor-

poral (IMC) inferior a 17 kg/m2 e circunferên-
cia da cintura inferior a 75 cm para homens e 
70 cm para mulheres, para que a redução de 
peso seja capaz de produzir redução da 
pressão arterial. 

II- Uma dieta com conteúdo reduzido de teores 
de sódio (<2,4 g/dia, equivalente a 6 gramas 
de cloreto de sódio), baseada em frutas, ver-
duras e legumes, cereais integrais, legumi-
nosas, leite e derivados desnatados, quanti-
dade reduzida de gorduras saturadas, trans e 
colesterol mostrou ser capaz de reduzir a 
pressão arterial em indivíduos hipertensos.  

III- Recomenda-se limitar a ingestão de bebida 
alcoólica a menos de 30 gramas/dia de eta-
nol para homens e a metade dessa quanti-
dade para mulheres, preferencialmente com 
as refeições. Isso corresponde, para o ho-
mem, à ingestão diária de, no máximo, 720 
ml de cerveja (uma garrafa); 240 ml de vinho 
(uma taça) ou 60 ml de bebida destilada (u-
ma dose). Aos pacientes que não conse-
guem se enquadrar nesses limites de con-
sumo sugere-se o abandono do consumo de 
bebidas alcoólicas. 

IV- O risco associado ao tabagismo é muito alto, 
independente do número de cigarros fuma-
dos ou da profundidade da inalação.  

V- A recomendação da atividade física baseia-
se em parâmetros de frequência, duração, in-
tensidade e modo de realização. Portanto, a 
atividade física deve ser realizada por, pelo 
menos, 60 minutos, de intensidade modera-
da, na maior parte dos dias da semana (5  
dias ou mais) de forma contínua. De forma 
prática, atividade física moderada é aquela 
em que se percebe claramente a fadiga ao 
concluir os 60 minutos de atividade física. 
Caso não faça a atividade em um dos dias, 
deve fazer no dia seguinte de manhã e à noi-
te (ou 120 minutos em uma sessão) para 
compensar a falta. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.  
(B) Apenas as afirmativas I e V são verdadeiras. 
(C) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
(D) Apenas a afirmativa IV é verdadeira. 
(E) Apenas as afirmativas I, IV e V são verdadei-

ras. 
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43-  A Relação Nacional de  Medicamentos  Essen-
ciais (RENAME) é uma publicação do Ministério 
da Saúde com os medicamentos para combater 
as doenças mais comuns que atingem a popula-
ção brasileira. Os estados utilizam a RENAME 
para elaborar suas listas de assistência farma-
cêutica básica. Segundo a RENAME, edição 
2009, os medicamentos listados a seguir podem 
ser utilizados como anticovulsivantes: 
(A) Carbamazepina, fenitoína sódica, fenobarbi-

tal, cloridrato de biperideno, cloridrato de 
clorpromazina, haloperidol, risperidona. 

(B) Carbamazepina, clonazepam, diazepam, fe-
nitoína sódica, fenobarbital, fenobarbital só-
dico, sulfato de magnésio (uso restrito para 
casos de pré-eclâmpsia e eclâmpsia), val-
proato de sódio ou ácido valpróico. 

(C) Carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, me-
toprolol, ácido valpróico. 

(D) Carbamazepina, fenitoína sódica, fenobarbi-
tal, carvedilol, valproato de sódio. 

(E) Carbamazepina cálcica , fenitoína trisódica, 
sulfato de magnésio (uso restrito para casos 
de pré-eclâmpsia e eclâmpsia), divalproato 
de sódio. 

 
44- Em relação à erradicação do Helicobacter pylori  

para redução do risco de recorrência de úlcera 
duodenal, assinale a alternativa verdadeira:  
(A) A erradicação do micro-organismo é definida 

por sua ausência (investigada por técnica 
sensível) oito meses após o término do tra-
tamento. Tendo sido atingida, as taxas de re-
infecção são pequenas, sendo durável o be-
nefício alcançado.  

(B) Os esquemas terapêuticos de importância 
clínica devem atingir taxas de erradicação 
de, no mínimo, 50% e apresentar baixa indu-
ção de resistência microbiana, sem acarretar 
efeitos adversos importantes.  

(C) Para a erradicação do Helicobacter pylori, 
para redução do risco de recorrência de úlce-
ra duodenal, utiliza-se a combinação de um 
ou dois antibióticos, uma vez que a monote-
rapia antimicrobiana é segura e tem baixo 
custo, apesar de pouco utilizada.  

(D) Amoxicilina + claritromicina e metronidazol + 
claritromicina são esquemas de antimicrobia-
nos destinados à erradicação do H. pylori em 
pacientes com úlcera péptica secundária ao 
micro-organismo. A acidez gástrica diminui a 
eficácia de alguns dos antimicrobianos usa-
dos, pelo que omeprazol é o fármaco coadju-
vante mais utilizado nos esquemas de erradi-
cação.  

(E) A associação de cefalexina e cloranfenicol é 
a mais comumente preconizada para a tera-
pia inicial, pela simplificação na administra-
ção, redução de efeitos indesejáveis e menor 
custo total, aumentando a adesão ao trata-
mento. 

 

45- A pressão arterial muito elevada, acompanhada 
de sintomas, caracteriza uma complicação hiper-
tensiva aguda e requer avaliação clínica ade-
quada, incluindo exame físico detalhado e exame 
de fundo de olho. Assinale a alternativa correta. 
(A) Embora a administração sublingual de nife-

dipina de ação rápida tenha sido amplamen-
te utilizada para o tratamento de urgências 
hipertensivas, foram descritos efeitos adver-
sos graves com esse uso. A dificuldade de 
controlar o ritmo e o grau de redução da 
pressão arterial, quando intensa, pode oca-
sionar acidentes vasculares; o risco de im-
portante estimulação simpática secundária e 
a existência de alternativas eficazes e mais 
bem toleradas tornam o uso da nifedipina de 
curta duração não-recomendável para ur-
gências hipertensivas.  

(B) A nitroglicerina é contraindicada nos casos 
de emergência hipertensiva associada a sín-
dromes isquêmicas miocárdicas agudas, ou 
de dissecção aguda de aorta, por induzir ati-
vação simpática, com taquicardia e aumento 
da pressão de pulso. Em tais situações, indi-
ca-se o uso de hidralazina.  

(C) Na emergência hipertensiva associada à fa-
se aguda de acidente vascular cerebral, a 
redução da pressão arterial deve ser abrupta 
e imediata para preservar ao máximo o encé-
falo e evitar maiores complicações.   

(D) A administração sublingual de nifedipina de 
ação rápida é eficaz e segura para uso no 
tratamento de urgências hipertensivas. Con-
forme a Organização Mundial de Saúde, "há 
uso racional quando pacientes recebem me-
dicamentos apropriados para suas condições 
clínicas, em doses adequadas às suas ne-
cessidades individuais, por um período ade-
quado e ao menor custo para si e para a co-
munidade". Por isso, o médico que prescreve 
também precisa estar atualizado com infor-
mações isentas de interesses da indústria 
farmacêutica.  

(E) Emergências hipertensivas são situações 
que geram pânico na equipe de enferma-
gem, pois estes acreditam erroneamente que 
o aumento da pressão pode causar coisas 
como acidente vascular cerebral e infarto do 
miocárdio ou até dissecção aguda da aorta. 
Nesses casos, não há risco iminente à vida 
ou de lesão orgânica grave. 
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46- “No Brasil, há 27,9 milhões de fumantes, consu-
mindo 110 bilhões de cigarros por ano, acresci-
dos de 48 bilhões procedentes de contrabando. 
A mortalidade anual relacionada ao tabaco, no 
mundo, é de 5,4 milhões de pessoas, sendo um 
óbito a cada dez adultos, dos quais 70% em paí-
ses em desenvolvimento. No Brasil, ocorrem 200 
mil óbitos por ano.” (Primeiras diretrizes clínicas 
na saúde suplementar – versão preliminar / or-
ganizado pela Agência Nacional de Saúde Su-
plementar, Associação Médica Brasileira. Rio de 
Janeiro: ANS, 2009, p. 256). 
Considere as afirmativas: 

 
I- A intervenção terapêutica (aconselhamento + 

medicação) para cessação do tabagismo no 
paciente hospitalizado demonstrou alta taxa 
de cessação do tabagismo, sendo importante 
a sua realização durante o período de inter-
nação, associado a seguimento após a alta 
hospitalar. 

II- Um adequado tratamento do tabagismo (a-
bordagem + medicamentos) é mais custo-
efetivo do que o tratamento das doenças ta-
baco relacionadas. (Am J Prev Med, 2008; v. 
35, p.158-76.) 

III- Recomenda-se o mesmo tratamento farma-
cológico antitabagismo em indivíduos com 
eventos cardiovasculares crônicos e/ou agu-
dos, exceto no período pós-infarto imediato 
(2 semanas), presença de arritmias graves e 
angina instável, devendo haver precaução na 
utilização de TRN (Terapia de Reposição de 
Nicotina). 

IV- Recomenda-se que o tratamento medica-
mentoso antitabagismo seja utilizado durante 
12 semanas e, em  seguida, suspenso.  Pa-
cientes com sintomas de abstinência persis-
tentes e/ou recaída pós-suspensão do trata-
mento podem se beneficiar do uso prolonga-
do das medicações. 

V- Recomenda-se o tratamento antitabagismo 
para pacientes com DPOC e CA de pulmão, 
da mesma forma que para a população em 
geral. Destaca-se que, para a população de 
pacientes com DPOC, cessar o tabagismo é 
a única intervenção que diminui a progressão 
da doença. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas III e IV são verdadei-

ras. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadei-

ras. 
(C) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
(D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
(E) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 

 
 
 
 
 

47- O Diabetes Mellitus configura-se, hoje, como 
uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande 
desafio para os sistemas de saúde de todo o 
mundo. O envelhecimento da população, a urba-
nização crescente e a adoção de estilos de vida 
pouco saudáveis, como sedentarismo, dieta ina-
dequada e obesidade, são os grandes responsá-
veis pelo aumento da incidência e prevalência do 
diabetes em todo o mundo. 
Considere as afirmativas: 

 
I- Os testes de hemoglobina glicada (A1C)  

refletem o nível glicêmico atual e instantâneo 
no momento exato do teste, enquanto os tes-
tes de glicemia capilar refletem a glicemia 
média pregressa dos últimos dois a quatro 
meses.  

II- O paciente com diabetes tem baixo risco de 
apresentar doença periodontal, e diversas 
pesquisas têm demonstrado que a elevação 
da glicemia pode ser uma alternativa para o 
controle da doença periodontal de forma efe-
tiva. 

III- O uso de ácido fólico desde o período pré-
concepcional até o fechamento do tubo neu-
ral é recomendado para todas as mulheres, 
inclusive para aquelas que têm diabetes. 

IV- A metformina deve ser iniciada com dose 
baixa (500mg), em dose única ou fracionada 
2 vezes ao dia, com as refeições, para evitar 
intolerância gastrointestinal. Após 5 a 7 dias, 
de acordo com a tolerância do paciente, a 
dose pode ser aumentada para 850 a 1.000 
mg/dia, fracionada antes do café da manhã e 
jantar. Havendo intolerância, retornar à dose 
prévia e considerar aumento de dose mais 
tarde. A dose efetiva é, em geral, de 850 mg 
duas vezes ao dia, mas aumentos até 2,5g 
por dia, quando tolerados pelo pacientes, po-
dem alcançar pequeno benefício adicional.  

V- A metformina melhora os níveis glicêmicos, 
mas o risco de hipoglicemia súbita e de longa 
duração pode gerar custos elevados ao tra-
tamento pela necessidade de internações pa-
ra desintoxicação quando ocorre a hipogli-
cemia irreversível.  

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
(B) Apenas as afirmativas III e IV são verdadei-

ras. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadei-

ras. 
(D) Apenas a afirmativa IV é verdadeira. 
(E) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
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48- Em relação ao Código de Ética Médica publicado 
em 2009, analise as afirmativas: 

 
I- A Medicina não pode, em nenhuma circuns-

tância ou forma, ser exercida como comércio.  
II- O trabalho do médico não pode ser explora-

do por terceiros com objetivos de lucro, fina-
lidade política ou religiosa. 

III- Nenhuma disposição estatutária ou regimen-
tal de hospital ou de instituição, pública ou 
privada, limitará a escolha, pelo médico, dos 
meios cientificamente reconhecidos a serem 
praticados para o estabelecimento do diag-
nóstico e da execução do tratamento, salvo 
quando em benefício do paciente. 

IV- No processo de tomada de decisões profis-
sionais, de acordo com seus ditames de 
consciência e as previsões legais, o médico 
aceitará as escolhas de seus pacientes, rela-
tivas aos procedimentos diagnósticos e tera-
pêuticos por eles expressos, desde que ade-
quadas ao caso e cientificamente reconheci-
das. 

V- Na aplicação dos conhecimentos criados pe-
las novas tecnologias, considerando-se suas 
repercussões tanto nas gerações presentes 
quanto nas futuras, o médico zelará para que 
as pessoas não sejam discriminadas por ne-
nhuma razão vinculada à herança genética, 
protegendo-as em sua dignidade, identidade 
e integridade. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas III e IV são verdadei-

ras. 
(B) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
(C) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
(D) Apenas a afirmativa IV é verdadeira. 
(E) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadei-

ras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49- Em geral, principalmente nos casos de hiperten-
são menos grave, o tratamento é iniciado com 
monoterapia e,  depois, com o passar do tempo 
e dependendo da resposta do paciente à tera-
pêutica, quase sempre é necessária a adoção de 
terapias combinadas, envolvendo dois ou mais 
agentes anti-hipertensivos com diferentes meca-
nismos de ação. 
Sobre o uso de diuréticos para hipertensão arte-
rial, analise as afirmativas a seguir: 

 
I- Entre os fármacos mais estudados e que se 

mostraram benéficos em reduzir eventos 
cardiovasculares, cerebrovasculares e renais 
maiores, estão os diuréticos em baixas do-
ses. 

II- Considerando o baixo custo e extensa expe-
riência de emprego, diuréticos são recomen-
dados como primeira opção anti-hipertensiva 
na maioria dos pacientes hipertensos, se-
gundo o manual “Hipertensão arterial sistê-
mica para o Sistema Único de Saúde”, do 
Ministério da Saúde, de 2006. 

III- Os diuréticos de alça são reservados para si-
tuações  de hipertensão associada à  insufi-
ciência renal com taxa de filtração glomerular 
abaixo de 30 ml/min/1,73 m2 e insuficiência 
cardíaca com retenção de volume. 

IV- A hicroclorotiazida pode provocar intolerância 
à glicose. 

V- Como anti-hipertensivos, são preferidos os 
diuréticos tiazídicos e similares, em baixas 
doses. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) As alternativas III e IV são verdadeiras. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadei-

ras. 
(C) Apenas a afirmativa IV é verdadeira. 
(D) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
(E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
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50- Considerando as decisões da IV Conferência 
Nacional de Ética Médica que elaborou, com par-
ticipação de Delegados Médicos de todo o Brasil, 
um novo Código de Ética Médica revisado que 
foi publicado em setembro de 2009, assinale a 
alternativa verdadeira: 
(A) É necessário o termo de consentimento livre 

e esclarecido do paciente e sua autorização 
por escrito para fazer referência a casos clí-
nicos identificáveis, exibir pacientes ou seus 
retratos em anúncios profissionais ou na di-
vulgação de assuntos médicos, em meios de 
comunicação em geral. 

(B) Na investigação de suspeita de crime, o mé-
dico deverá revelar fato de que tenha conhe-
cimento em virtude do exercício de sua pro-
fissão que possa expor o paciente a proces-
so penal e garantir sua justa condenação. 

(C) O médico pode assinar laudos periciais, audi-
toriais ou de verificação médico-legal, quan-
do não tenha realizado pessoalmente o exa-
me, desde que faça parte da comissão que 
examinou o paciente, pois a junta de perícia 
trabalha em grupo e tem responsabilidade 
solidária.   

(D) É vedado ao médico atestar óbito quando 
não o tenha verificado pessoalmente ou 
quando não tenha prestado assistência ao 
paciente, salvo, no último caso, se o fizer 
como plantonista, médico substituto ou em 
caso de necropsia e verificação médico-legal. 

(E) O médico pode realizar exames médico-
periciais de corpo de delito em seres huma-
nos no  interior de prédios ou de dependên-
cias de delegacias de polícia, unidades mili-
tares, casas de detenção e presídios, se soli-
citado pela autoridade competente. 
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FOLHA INTERMEDIÁRIA  DE RESPOSTAS   

 
 
 

Questões  RESPOSTAS 
01 A B C D E 
02 A B C D E 
03 A B C D E 
04 A B C D E 
05 A B C D E 
06 A B C D E 
07 A B C D E 
08 A B C D E 
09 A B C D E 
10 A B C D E 
11 A B C D E 
12 A B C D E 
13 A B C D E 
14 A B C D E 
15 A B C D E 
16 A B C D E 
17 A B C D E 
18 A B C D E 
19 A B C D E 
20 A B C D E 
21 A B C D E 
22 A B C D E 
23 A B C D E 
24 A B C D E 
25 A B C D E 

 
 
 

Questões  RESPOSTAS 
26 A B C D E 
27 A B C D E 
28 A B C D E 
29 A B C D E 
30 A B C D E 
31 A B C D E 
32 A B C D E 
33 A B C D E 
34 A B C D E 
35 A B C D E 
36 A B C D E 
37 A B C D E 
38 A B C D E 
39 A B C D E 
40 A B C D E 
41 A B C D E 
42 A B C D E 
43 A B C D E 
44 A B C D E 
45 A B C D E 
46 A B C D E 
47 A B C D E 
48 A B C D E 
49 A B C D E 
50 A B C D E 

 

 
 

Informações  
 

O gabarito da prova será divulgado até as 19h do dia da realização da prova, no site 
www.furb.br/concursoexterno. 
As provas estarão no site www.furb.br/concursoexterno, para fundamentação de recurso, durante 
o prazo previsto pelo edital.  
 

 
 

Blumenau, 25 de abril de 2010. 
 

 


