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1) Garantir a qualidade do registro das atividades dos Sistemas Nacionais de Informação na Atenção Básica – 
SIAB é uma atribuição de quais profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS)? 

(A)  Somente os agentes comunitários da saúde 
(B)  Somente os médicos 
(C)  Todos os profissionais da equipe de saúde da família 
(D)  Todos os profissionais do SUS 
(E)  Apenas os enfermeiros 

 
2) Conforme a Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006 – Política Nacional de Atenção Básica, são 
diretrizes para o fortalecimento da atenção básica, EXCETO: 

(A)  Consolidar a estratégia de Saúde da Família nos pequenos municípios. 
(B)  Investir na ampliação dos serviços de referência e apoio diagnóstico, localizados nos grandes centros 

urbanos. 
(C)  Implantar o processo de monitoramento e avaliação da atenção básica, com vistas à qualificação da 

gestão descentralizada. 
(D)  Garantir o financiamento da atenção básica como responsabilidade das três esferas de gestão do SUS 

– União, Estados e Municípios. 
(E)  Consolidar a estratégia de Saúde da Família nos médios municípios. 

 
3) São ações responsáveis pela repolitização da saúde, pela retomada das discussões dos princípios da 
Reforma Sanitária e que fortalecem a defesa do SUS: 
I. Estabelecer diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS. 
II. Ampliar e fortalecer as relações com os movimentos socais. 
III. Tornar pública a Carta de Direitos dos Usuários do SUS. 
IV. Assegurar a aprovação do orçamento do SUS, nas três esferas de governo, que garanta o desenvolvimento 
pleno das ações de saúde. 
São corretas as afirmativas: 

(A)  I e III, somente 
(B)  I e IV, somente 
(C)  II, III e IV, somente 
(D)  I, II, III e IV 
(E)  II e III, somente 

 
4) Segundo o Sistema Único de Saúde (SUS), a humanização do atendimento na atenção básica acontece por 
meio de: 

(A)  Criação de equipes de trabalho 
(B)  Estreitamento do vínculo entre os profissionais de saúde e a população 
(C)  Visita regular ao médico assistente 
(D)  Reconhecimento da participação popular 
(E)  Controle social 

 
5) Os agentes virais das hepatites estão classificados corretamente em apenas uma das alternativas abaixo, a 
saber: 

(A)  Hepatite A – RNA vírus, Hepatite B – DNA vírus, Hepatice C – RNA vírus 
(B)  Hepatite A – DNA vírus, Hepatite B – DNA vírus, Hepatice C – RNA vírus 
(C)  Hepatite A – RNA vírus, Hepatite B – RNA vírus, Hepatice C – RNA vírus 
(D)  Hepatite A – DNA vírus, Hepatite B – RNA vírus, Hepatice C – DNA vírus 
(E)  Hepatite A – RNA vírus, Hepatite B – DNA vírus, Hepatice C – DNA vírus 

 
6) São efeitos colaterais dos antitireoidianos, EXCETO: 

(A)  Agranulocitose 
(B)  Icterícia colestática 
(C)  Hepatotoxicidade 
(D)  Artralgia 
(E) Constipação intestinal 

 
7) Sobre o alcoolismo, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO: 

(A) Existe uma disposição genética relacionada ao alcoolismo. 
(B) Acima de 90% do etanol ingerido é metabolizado no fígado. 
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(C) A concentração de etanol no cérebro é limitada pela barreira hemato-encefálica. 
(D) Em indivíduos não alcoólatras, a intoxicação alcoólica ocorre quando os valores sanguíneos de álcool 

atingem níveis superiores a 50 mg/dl. 
(E) Suas conseqüências são também sociais e familiares.  

 
8) Sobre a Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE), todas as afirmativas estão corretas, EXCETO: 

(A)  A regurgitação ocorre normalmente à noite, quando os indivíduos estão deitados. 
(B)  O Esôfago de Barrett predispõe ao surgimento do adenocarcinoma esofagiano. 
(C)  O tratamento da DRGE constitui-se de dois pilares, sendo o primeiro a diminuição da secreção ácida 

gástrica pelo uso de bloqueadores da bomba de prótons e o segundo a implementação de medidas 
educativas que visem eliminar fatores que facilitem o refluxo. 

(D)  A DRGE pode ser desencadeada por vários mecanismos que podem sofrer alterações funcionais, e 
estas alterações podem provocar o desequilíbrio do sistema esofágico. 

(E) O clareamento esofagiano em pacientes portadores de DRGE está exacerbado em relação ao dos 
pacientes sem refluxo patológico, em virtude de um maior estímulo ao peristaltismo causado pela 
irritação mucosa proporcionada pelo ácido refluído. 

 
9) Quanto ao surgimento do diabetes gestacional, é CORRETO afirmar: 

(A)  Estabelece-se no terceiro trimestre. 
(B)  Aparece normalmente no primeiro trimestre. 
(C)  Ocorre normalmente no segundo trimestre de gestação. 
(D)  Desenvolve-se em mulheres sem alterações nas reservas pancreáticas de insulina. 
(E)  Os fatores de risco são parecidos com os do Diabetes Tipo 2. 

 
10) Dos pacientes abaixo, apenas um teria indicação para cirurgia bariátrica, a saber: 

(A)  Mulher hipertensa, de 55 anos, com 1,55 m de altura e 68 kg de peso. 
(B)  Indivíduo do sexo masculino, de 25 anos, hipertenso, com 1,70 m de altura e peso de 120 kg. 
(C)  Indivíduo do sexo feminino, com peso de 80 kg, altura 1,50 m, 30 anos de idade, sem co-morbidades. 
(D)  Indivíduo de 42 anos de idade, sexo masculino, diabético, com 1,80 m de altura e 100 kg de peso. 
(E)  Homem de 30 anos de idade, com 1,84 m de altura e 100 kg de peso 

 
11) Na atenção à saúde da criança, com ênfase na redução da mortalidade infantil, as seguintes ações de saúde 
devem ser oferecidas pelo sistema, EXCETO: 

(A)  Acesso universal às UTI neonatal. 
(B)  Atenção imediata ao recém-nascido na sala de parto. 
(C)  Pré-natal em acordo com os protocolos do Ministério da Saúde. 
(D)  Parto institucional. 
(E)  Parto domiciliar seguro (em alguns municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste). 

 
12) Dentre os agentes químicos citados abaixo, qual apresenta baixa probabilidade de induzir anemia aplástica: 

(A)  Benzeno 
(B)  Clorofenóis 
(C)  Antimicóticos 
(D)  Carbamazepina 
(E)  Beta-clorofenóis 

 
13) Paciente 75 anos, seqüelado de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, acamado há 06 (seis) meses. Ao 
exame, foi observada escara sacral com sinais de celulite. Marque a afirmativa CORRETA: 

(A)  O uso de antibiótico sistêmico está indicado neste paciente. 
(B)  Paciente deve ser encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva. 
(C)  Deve-se usar antibiótico tópico para acelerar a cicatrização. 
(D)  A idade do paciente não é fator de risco para formação de escaras. 
(E)  A desnutrição é a causa mais importante para se formarem escaras nesses pacientes. 

 
14) Em relação ao Infarto Agudo do Miocárdio, é CORRETO afirmar: 

(A)  Seu principal mecanismo fisiopatológico é a obstrução da luz arterial por placa de ateroma. 
(B)  O infarto do ventrículo direito é raro e só ocorre em grandes infartos do ventrículo esquerdo. 
(C)  É contra-indicado o uso de trombolítico em pacientes hipertensos e com mais de 75 anos de idade. 
(D)  O uso de marca passo provisório é indicado se o paciente apresentar bloqueio de ramo recente ao 

ECG. 
(E)  As chances de sobrevivência do paciente não dependem do local e da extensão do entupimento da 

artéria coronária. 
 



15) Em relação à tuberculose, marque a alternativa CORRETA: 
(A)  Teste cutâneo com PPD negativo afasta o risco de tuberculose ativa. 
(B)  Pacientes infectados pelo HIV raramente têm tuberculose extrapulmonar. 
(C)  O teste cutâneo com PPD é um bom exame para se diagnosticar tuberculose ativa. 
(D)   O tratamento da tuberculose não pode ser administrado em mulheres grávidas. 
(E) Os sinais e sintomas da tuberculose pulmonar são, inicialmente, inespecíficos e insidiosos, mas em 

alguns pacientes pode evoluir para insuficiência respiratória grave. 
 

16) A melhor terapia empírica para adultos com diarréia infecciosa adquirida na comunidade é: 
(A)  Norprofloxacin 
(B)  Oxacilina 
(C)  Norfloxacin 
(D)  Ciprofloxacin 
(E)  Claritromicina 

 
17) Paciente do sexo feminino, 25 anos, relata sintomas de Algúria, Disúria e dor abdominal em região 
Hipogástrica, após chegar de viagem de lua-de-mel. Marque a afirmativa CORRETA: 

(A)  O quadro acima pode acometer os homens e tem relação com atividade sexual. 
(B)  Hidratação oral vigorosa, antitérmicos e antiinflamatórios devem ser usados. 
(C)  O uso do Diafragma e geléia espermicida como métodos contraceptivos não têm sido considerados 

fatores predisponentes à ITU. 
(D)  O tratamento somente deve ser iniciado após cultura de urina. 
(E)  O quadro clínico é sugestivo de nefrite da lua-de-mel. 

 
18) São diagnósticos diferenciais de um paciente com embolia pulmonar, EXCETO: 

(A)  Asma 
(B)  Angina Instável 
(C)  Pneumotórax 
(D)  Úlcera Péptica 
(E)  Colapso do Pulmão 

 
19) Considera-se a ultra-sonografia como exame de rotina no pré-natal, sendo o ideal fazer três exames. 
Quando apenas um exame for possível ser realizado, qual a idade gestacional ideal para ele ser feito? 

(A)  Entre a 11ª e 13ª semana 
(B)  Antes da 15ª semana 
(C)  Após a 27ª semana 
(D)  Entre a 34ª e 37ª semana 
(E) Entre a 20ª e 24ª semana 

 
20) Recém-nascido apresentando icterícia, baixo peso, lesões cutâneas, hepatoesplenomegalia, coriza sero-
sanguinolenta e alterações neurológicas. Qual o diagnóstico? 

(A)  Anemia 
(B)  Pneumonia aspirativa 
(C)  Doença hemolítica do recém-nascido 
(D)  Sífilis congênita 
(E)  Hipotiroidismo congênito 

 
21) “É definida como mortalidade em seres humanos com menos de 1 ano de idade; avalia não apenas o nível 
de saúde, mas também a qualidade de vida da população”. O conceito refere-se a: 

(A)  Natimorto 
(B)  Mortalidade materna 
(C)  Mortalidade infantil 
(D)  Mortalidade perinatal tardia 
(E)  Mortalidade precoce 
 

22) São causas de Insuficiência Renal Aguda pré-renal: 
(A)  Drogas nefrotóxicas, vasculite e glomerulite 
(B)  Hidronefrose, calculose renal, tumores de próstata 
(C)  vasculite, calculose renal, hemorragias 
(D)  Desidratação, calculose renal, drogas nefrotóxicas 
(E)  Hemorragias, desidratação e trombose da artéria renal. 

 
23) São doenças de notificação compulsória: 



(A)  Tuberculose, Hanseníase, Sífilis, Diarréia 
(B)  Sarampo, Tuberculose, Gripe, Hepatite A 
(C)  AIDS, Tuberculose, Sarampo, Dengue 
(D)  AIDS, Hanseníase, Influenza e Dengue 
(E)  Todas estão corretas 

 
24) Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, no que diz respeito à classificação e tratamento da 
Asma: 
1) Leve intermitente. (   ) Corticóide inalatório, mais beta 2 de longa duração – uso diário. 
2) Grave. (   ) Broncodilatador de demanda de acordo com o desconforto. 
3) Moderada. (   ) Corticóide inalatório ou cromoglicato dissódico – uso diário. 
4) Leve persistente. (   ) Corticóide inalatório dose média ou baixa associado a beta 2 de 

longa duração – uso diário. 
(A)  2, 1, 4, 3 
(B)  1, 2, 3, 4 
(C)  4, 2, 1, 3 
(D)  3, 1, 4, 2 
(E)  2, 4, 3, 1 

 
25) A amamentação deve ser interrompida, EXCETO: 

(A)  Mãe HIV positivo 
(B)  Mãe com Hepatite B, cujo bebê recebeu vacina e Imunoglobina nas primeiras 12 horas 
(C)  Mãe com Tuberculose, sem tratamento 
(D)  Mãe com doença psiquiátrica grave 
(E)  Mãe em uso de tratamento com Ciclosporin 

 
26) Classifique e oriente o tratamento para uma criança do sexo feminino, 3 anos, com quadro de diarréia seis 
episódios, sem muco e sem sangue, alerta, pulso cheio sem sinal da prega cutânea: 

(A)  Desidratação moderada – TRO na Unidade de Saúde 
(B)  Desidratação leve – TRO em casa e orientar sinais para o retorno 
(C)  Sem desidratação – oferecer SRO e outros líquidos (exceto refrigerante) após cada evacuação e 

orientação dos sinais para retorno 
(D)  Desidratação leve e hidratação – IV 
(E)  Todas estão corretas 

 
27) Pode ser causa de convulsão: 

(A)  Neurofibromatose 
(B)  Uso de amenofilina 
(C)  Arritmias 
(D)  Hipoglicemia 
(E)  Todas estão corretas 

 
28) O desenvolvimento neuro-psicomotor é um processo contínuo. A partir de quantos meses espera-se que a 
criança fique de quatro para engatinhar? 

(A) Quatro meses 
(B) Cinco meses 
(C)  Seis meses 

(D) Sete meses 
(E)  Todas estão erradas 

 

 
29) A equipe do Programa de Saúde da Família tem como foco principal de interesse: 

(A) Ações educacionais 
(B)  Ações de reabilitação 
(C)  Ações políticas 

(D) Ações de suporte social 
(E)  Estão corretas A e D 

 
 
30) Sobre o uso de drogas e medicamentos na gravidez, a FDA elaborou classificação com categorias que 
determinam o risco para a mãe e o feto. Dessa forma, é CORRETO afirmar: 

(A)  A categoria X revela efeito deletério sobre o concepto, contra-indicando o uso do fármaco. 
(B)  A categoria B determina que as drogas apresentam efeitos adversos em reprodução humana, mas estes 

não foram confirmados em estudos controlados em animais. 
(C)  A categoria A determina que as drogas estudas têm potencial terapêutico para a mãe e o feto. 
(D)  A categoria D reflete drogas com efeito adverso sobre o feto, não sendo aceitável seu uso na gestação. 
 




