
Prefeitura Municipal de Salgadinho – PE    
Concurso Público 2009 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 02 - Cargo 07 – Médico Clínico Geral – Plantonista. 
Página 1 de 7 

 
 

Português 
 
 
Além de remeter para interlocutores com perfil específico, 
todo texto faz referência a determinadas circunstâncias, 
que podem ser de natureza social, política, cultural entre 
outras. Com base no texto abaixo responda às questões 
01 e 02.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. Este texto, de caráter publicitário, foi veiculado no 
jornal Folha de São Paulo, em 2003, para divulgar a 
Exposição 2080 (cujo objetivo era mostrar a produção 
cultural da década de 80), do MAM – Museu de Arte 
Moderna de São Paulo. Com base numa leitura atenta, 
quanto à escolha das cores que compõem o pano de fundo 
do cartaz (vermelho, lilás, laranja, amarelo e verde claro) 
podemos perceber: 

 
 
 

a) As cores que compõem o pano de fundo fazem 
alusão ao “Movimento Gay”, que já nas décadas 
de 70 e 80 difundiam abertamente suas 
premissas. 

b) O texto publicitário aparece sobre um fundo 
colorido indo na “contramão” da relação existente 
entre a cor verde-oliva e os anos de 1980. 

c) A escolha das cores para o fundo, bem como a 
menção à cor verde-oliva (no texto), faz 
associação a um fato de caráter político-social 
ocorrido no Brasil no início da década de 80: o 
fim da ditadura militar. 

d) A escolha das cores não foi intencional, pois 
serviu apenas para realçar o fato de estar-se 
divulgando uma exposição artística. 

e) As cores escolhidas remetem para um critério 
artístico muito difundido entre os pintores da 
década de 80: a liberdade cromática, que ficou 
amplamente conhecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. Ainda com base no anúncio em questão, julgue as 
premissas e, na seqüência, assinale a opção conveniente. 
 

I.  A cor verde-oliva, mencionada no texto, pode ser 
uma metáfora para ditadura e repressão (cor da 
farda dos soldados), enquanto que as cores 
vibrantes que compõem o fundo podem significar 
democracia e liberdade. 

II.  A escolha das cores vibrantes para o fundo do 
texto faz uma alusão à moda no início dos anos 
80, mas não dispor desta informação não 
prejudica o entendimento esperado pelo autor da 
propaganda. 

III.  O texto do MAM recorre a fatores 
extralingüísticos, ou seja, a elementos (cores e 
datas) que não fazem parte do sistema da língua, 
mas cuja identificação é fundamental para que o 
enunciado possa ser compreendido. 

 
Conforme o julgamento das premissas, é (são) 
verdadeira(s): 

 
a) I e II; 
b) II e III; 
c) I e III; 
d) I, II e III; 
e) Nenhuma delas. 

 
A Revista da Semana publicou na seção Etimologia o 
seguinte texto sobre a origem da palavra Vestibular. Tome-
o como base para responder às questões 03 e 04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revista da Semana, 
São Paulo, 2 de abril de 2009. 
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03. Apresenta discrepância em relação ao texto a(s) 
seguinte(s) premissa(s): 

 
I.  A palavra vestibular, originalmente um adjetivo, 

substantivou-se para nomear o exame de acesso à 
universidade. Como adjetivo, a palavra originária 
do termo vestibular fora empregada num sentido 
metafórico. 

II.  O termo vestibular, sinônimo de vestíbulo, pode 
ainda ser usado para designar, na linguagem 
arquitetônica, pórtico ou alpendre, e ainda, na 
linguagem médica, pode nomear cavidade que dá 
acesso ao órgão oco. 

III.   A palavra vestibular originalmente seria adjetiva, 
na medida em que acompanhava um substantivo 
atribuindo-lhe certa medida de caracterização 
como em “sistema vestibular”, termo de aplicação 
médica. 

IV.  Todas as opções apresentam discrepância em 
relação ao texto, uma vez que vestíbulo e 
vestibular são termos cognatos, mas com sentidos 
expressamente diferentes. 

 
A alternativa que contém resposta coerente com o 
enunciado desta questão corresponde a: 
 

a) I e II; 
b) I, II e III; 
c) II e III; 
d) II e IV; 
e) I e IV. 

 
04. “Como é um ambiente de transição de entre o lado de 
fora e o lado de dentro, vestíbulo ganhou ainda por 
extensão, em anatomia, o sentido de ‘cavidade que dá 
acesso a um órgão oco’(Houaiss)”. 
 
A palavra como, usualmente, é empregada como uma 
conjunção comparativa. No recorte acima, percebemos 
que ela foge a convenção podendo ser classificada como: 
 

a) Uma conjunção conclusiva; 
b) Uma conjunção causal; 
c) Uma conjunção explicativa; 
d) Uma conjunção conformativa; 
e) Uma conjunção final. 

 
05. Observe a tirinha abaixo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao recorrermos à história da filosofia ocidental, na 
seqüência, do número 1 ao número 5, conseguimos 
identificar representados por meio de charges: Descartes 
(filósofo francês), Sócrates (pai da filosofia ocidental), Karl 
Marx (filósofo alemão), Nietzsche (filósofo alemão) e 
Sartre (filósofo francês). Cada um deles, no interior do 
quadro filosófico que construiu, acabou enfrentando a uma 
questão existencial: quem somos? Com base nesta 
informação e na leitura da tirinha, julgue as proposições 

para em seguida assinalar a opção adequada em relação à 
intenção comunicativa do quadrinhista. 
 

I.  O quadrinhista representa os filósofos como 
suspeitos de confundir a humanidade quanto à 
verdadeira identidade de cada ser, uma vez que 
a filosofia é uma atividade cultural que propõe 
pensamentos profundamente diferentes da 
maioria. 

II.  Observando o cenário proposto pelo 
quadrinhista, podemos concluir que ele 
considera a filosofia como sendo uma atividade 
cultural subversiva – tomando o sentido 
pejorativo da palavra. 

III.  É estabelecida pelo quadrinhista uma relação de 
intertextualidade entre as teorias filosóficas de 
Descartes, Sócrates, Marx, Nietzsche e Sartre, a 
partir da idéia de autoconhecimento sugerida na 
fala do personagem que não aparece na tira. 

IV.  A relação de intertextualidade, no caso diz 
respeito à forma e ao conteúdo explicitado na 
tira, e serviu como elemento estruturador do 
humor. 

 
Assinale a alternativa coerente com a proposta: 
 

a) Apenas I é verdadeira; 
b) Apenas II e IV são verdadeiras; 
c) Apenas I e III são verdadeiras; 
d) Apenas III e IV são falsas; 
e) Apenas II é falsa. 

 
06. Apor o pronome oblíquo átono corretamente não é 
tarefa fácil para muitos falantes da Língua Portuguesa, 
principalmente quando se tratam dos brasileiros. Levando 
em conta o português usado no Brasil, aponte a opção em 
que tal situação gramatical foi elaborada de modo 
inoportuno. 
 

a) Em virtude dos vários problemas enfrentados pela 
empresa nos últimos anos, não se façam preciso 
meias-palavras; lhe faríamos bens maiores em 
tratar dos assuntos com clareza e verdade. 

b) Sempre fizestes o possível para que a verdade 
viesse à tona, mas mediante os acontecimentos 
desta última semana, percebes o quanto te 
iludiram aqueles ao teu entorno? 

c) À luz da aurora, o canto dos pássaros enche de 
vida o acordar da fazenda, mas, em se pondo o 
sol, vão-se os pássaros e fica a esperança de 
uma nova alvorada. 

d) Convém fazer-lhe o pedido pessoalmente, de 
modo a conquistar seu respeito. 

e) Se me disseres o que te aflige, poder-te-ei 
aconselhar da melhor maneira, uma vez que 
sempre fazes isso por nós que somos teus 
amigos há tanto... 
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O jornal Folha de São Paulo, veiculou via televisão o 
anúncio relatado no texto abaixo. Use-o como 
referência para responder às questões: 
 
 “Enquanto um rosto vai se formando na tela, quadro a 
quadro, o locutor fala: 
 – Este homem pegou uma nação destruída, 
recuperou sua economia e devolveu o orgulho a seu povo. 
Em seus primeiros quatro anos de governo, o número de 
desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. 
Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a 
renda per capta dobrar. Aumentou o lucro das empresas 
de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu a 
hiperinflação a 103% ao ano. Este homem adorava música 
e pintura, e quando jovem imaginava seguir carreira 
artística. 
 
A câmera se afasta e o locutor continua: 
 
 – É possível contar um monte de mentiras 
dizendo só a verdade. Por isso é preciso tomar muito 
cuidado com a informação e o jornal que você recebe. 
Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra é o que 
nunca se vende.” 
 

In: DOMINGOS, Carlos. Criação sem pistolão. 2ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2003.p. 176. (XXI) 

 
07. Ao assistir veicular a propaganda na TV, o jornal 
pretendia: 
 

a) Mostrar que era extremamente competente, pois 
revela informações detalhadas a respeito de uma 
figura histórica extremamente importante. 

b) Vender seus serviços, uma vez que prova ser 
capaz de descobrir qualquer assunto nos mínimos 
detalhes, com verdade e coerência. 

c) Provar que é possível manipular informações para 
que as mesmas se passem por verdadeiras. 

d) Mostrar que se o Jornal não inspirar confiança, os 
leitores não lhe darão crédito e julgarão suas 
reportagens como absurdas. 

e) Mostrar que é possível manipular a verdade para 
que se chegue a conclusões falaciosas; além de 
insinuar que não compactua com este tipo de 
prática. 

 
08. Os verbos comprar e vender utilizados na propaganda 
do Jornal Folha de São Paulo compõem uma expressão 
que propicia uma interpretação diferenciada, comprovando 
o uso semântico alternativo de um deles. Pensando nisso, 
julgue as premissas a seguir. 
 

I. Observando as relações de sentido constituídas a 
partir da fala do locutor no início da propaganda 
verificamos que o verbo vender foi utilizado no 
sentido de corromper-se, uma vez que falsas 
prerrogativas foram utilizadas para compor uma 
verdade irrefutável. 

II. Ao alertar o interlocutor para a possibilidade da 
verdade ser manipulada no início do texto, fica 
clara a opção do autor da propaganda de utilizar o 
verbo vender no sentido de convencer o leitor a 
comprar o referido Jornal. 

III. O “paradoxo” efetuado a partir dos verbos vender 
e comprar caracteriza a intenção do Jornal de 
afirmar sua idoneidade partindo do princípio de 
que mais pessoas o adquirem por ele se declarar 
incorruptível. 
 

Conclui-se, portanto, que: 
 

a) Todas as premissas são verdadeiras; 
b) Todas as premissas são falsas; 
c) Apenas a I é verdadeira; 
d) Apenas a II é verdadeira; 
e) Apenas a III é verdadeira. 

 
09. É sabido da flexibilidade sintático-morfológica da 
palavra que. Assim sendo, avalie as orações que seguem 
e marque a opção em que a classificação esteja coerente 
com o papel desempenhado pelo que na frase. 
 

a) Não sei o quê aconteceu para que me 
expulsassem daquela maneira abrupta sem ao 
menos o direito de defesa. – O primeiro que atua 
como pronome enquanto o segundo atua como 
substantivo. 

b) Comprei o livro que você me indicou, contudo não 
achei a leitura tão atraente quanto a sua 
empolgação me sugerira. – o que exerce função 
de sujeito 

c) Clarisse acabou por confirmar o que não queria 
que todos confirmassem. – o pronome que da 
oração adjetiva exerce função de objeto direto de 
confirmassem, verbo da oração posterior, que é 
objetiva direta. 

d) O candidato do governo ganhou as eleições, o 
que já era esperado. – o que tem função de 
pronome adjetivo. 

e) Que bom vê-la novamente, Cristina. Espero que 
sua visita se estenda! – o que atua como 
pronome de tratamento. 

 
10. Qual das alternativas a seguir não apresenta 
ambigüidade? 
 

a) Crianças que recebem leite materno freqüente-
mente são mais sadias. 

b) Gabriela pegou o estojo vazio da aliança de 
diamantes que estava sobre a cama. 

c) Sentado na varanda, o menino avistou um 
mendigo.  

d) A garota estava apavorada, porque teria de 
enfrentar o pai furioso.  

e) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas isso não me comoveu.  

 
 
 

Sistema Único de Saúde – SUS  
 
 
 
11. É composto por secretários municipais de saúde. Os 
municípios são entendidos no SUS como os principais 
responsáveis pelo atendimento à saúde de sua população. 
Ele tem a função de formular e propor políticas, promover 
o intercâmbio de experiências, apoiar os municípios e 
representá-los na CIT: 
 

a) Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass); 

b) Conselho Municipal de Saúde; 
c) Comissão Intergestores Bipartite; 
d) Conselhos Gestores de Unidades de Saúde; 
e) Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde (Conasems). 
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12. A Emenda Constitucional nº 29 estabeleceu os gastos 
mínimos em saúde dos governos federal (corrigidos pela 
variação nominal do PIB), estadual (___% de suas 
receitas) e municipal (___% de suas receitas). Sua 
regulamentação está em tramitação no Congresso e irá 
determinar quais tipos de gastos são da área de saúde e 
quais não são. 
 
As porcentagens que preenchem as lacunas 
adequadamente são respectivamente: 
 

a) 20 e 10; 
b) 10 e 20; 
c) 17 e 15; 
d) 15 e 12; 
e) 12 e 15. 

 
13. Sobre os aspectos positivos do Sistema de Informação 
sobre Mortalidade é INCORRETO afirmar: 
 

a) Contêm dados sobre as características de todos 
os óbitos; 

b) É universal, com cobertura e confiabilidade 
relativamente boa; 

c) Possibilita a construção de indicadores que 
permitem uma aproximação da situação de saúde 
da população e do risco de morte; 

d) Alta agilidade no processamento dos dados; 
e) Permite a elaboração de estatísticas necessárias 

para o planejamento e avaliação das ações de 
saúde. 

 
14. Sobre o SUS, marque V para a (s) alternativa (s) 
verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s): 
 
(   )  Modelo Assistencial ou de Atenção à Saúde: é a forma 

como está proposta a organização dos serviços de 
saúde em um determinado espaço-população, e como 
os mesmos, com processos de trabalho diferentes, 
relacionam-se entre si.  

(   )  Programação Pactuada Integrada – PPI - É um 
processo instituído no âmbito do SUS para definir a 
alocação dos recursos da assistência à  saúde no 
Estado e Municípios e a programação da distribuição 
dos serviços e a responsabilização pela sua execução 
a partir de critérios negociados e formalizados através 
de pactos  entre os gestores; 

(   )  SUS Artigo 196 (Constituição 1988): “ A Saúde é 
direito de todos e dever do usuário, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.”              

(   )  Modelos Assistenciais em Saúde: Modelo Médico-
assistencial privatista, Modelo Sanitarista e Modelo da 
Vigilância da Saúde, são os três tipos de modelos 
assistenciais em Saúde. 

(   )  SUS - Lei 8.142: regulamenta o controle social através 
de Instâncias Colegiadas: Conferência de Saúde e 
Conselho de Saúde. 

 
A sequência correta é: 
 

a) F, V, V, F, V; 
b) V, F, F, V, F; 
c) V, V, F, V, V; 
d) F, V, F, V, V; 
e) V, F, V, V, V. 

 

15. O câncer de colo de útero é considerado um problema 
de saúde pública, desta forma deve-se ter em mente os 
fatores de risco relacionados a tal patologia, assim, são 
fatores de risco para o câncer de colo de útero, EXCETO: 
 

a) Muitiplicidade de parceiros; 
b) Idade precoce da primeira relação sexual; 
c) Alimentação pobre em vitamina C; 
d) Alimentação pobre em beta-caroteno; 
e) Alcoolismo. 

 
16. São doenças transmissíveis com tendência declinante 
no Brasil segundo o Ministério da Saúde, EXCETO: 
 

a) Varíola 
b) Sarampo 
c) Poliomielite 
d) Leishmanioses 
e) Tétano neonatal 

 
17. Sobre a AIDS: 
 

I.  Está entre as doenças reemergentes no Brasil. 
II.  A partir da sua detecção no Brasil, em 1980, 

observou-se seu crescimento acelerado até 1995. 
III.  No período de 1995 a 1999, verificou-se queda de 

70% na taxa de letalidade em relação aos 
primeiros anos do início da epidemia, quando era 
de 100%.  

IV.  A partir de 1996, a sua incidência continuou 
aumentando, atingindo 30.886 casos em 2004, 
correspondendo à taxa de 17,2 por 100.000 
habitantes, diferentemente da mortalidade que 
continuou declinando.  

V.  Esse crescimento inicial da AIDS no país e a 
possibilidade de associação com outras doenças 
infecciosas, particularmente a tuberculose, 
representa uma preocupação para o controle 
dessas duas doenças.  

VI.  A estabilidade observada nos últimos anos na 
epidemia pelo HIV no país e a disponibilidade de 
novas drogas antivirais têm propiciado o aumento 
da sobrevida dos portadores de HIV. 

 
Estão INCORRETAS: 
 

a) I e III; 
b) I, II, IV; 
c) I, III, IV, V; 
d) II, III, V; 
e) Nenhuma alternativa está incorreta. 

 
18. Sobre o Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação – Sinan são doenças e agravos de notificação 
imediata, EXCETO: 
 

a) Febre do Nilo Ocidental 
b) Febre Maculosa 
c) Poliomelite 
d) Carbúnculo 
e) Cólera 

 
19. Sobre a taxa de mortalidade no Brasil no período entre 
janeiro 2008 até fevereiro de 2009: 
 

I.  Leptospirose icterohemorrágica foi a maior causa 
de morte por doenças parasitárias em 
Pernambuco. 

II.  Quanto a neoplasias a de maior mortalidade em 
Pernambuco foi a neoplasia maligna do pâncreas. 
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III.  No Brasil a maior taxa de mortalidade foi por 
doenças do aparelho circulatório 

IV.  No Brasil a segunda maior taxa de mortalidade foi 
por neoplasias. 

V.  No Brasil as doenças de menores taxas de 
mortalidades foram doenças dos olhos, seguidos 
de agravos na gravidez. 

 
Estão INCORRETAS: 
 

a) I, II, III; 
b) III e IV; 
c) III e V; 
d) I, III, IV, V; 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
20. O mais antigo sistema de informação de saúde em 
funcionamento no Brasil é o: 
 

a) Sistema de informação sobre mortalidade; 
b) Sistema de informações sobre nascidos vivos; 
c) Sistema de informações de agravos de 

notificações; 
d) Sistema de informações hospitalares do SUS; 
e) Sistema de informação ambulatoriais do SUS. 

 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
 
21. De maneira geral, recomenda-se não adotar os 
medicamentos que compõem a terapêutica anti-
esquitossómica, nas seguintes situações, exceto: 
 

a) Doença renal. 
b) Durante a gravidez. 
c) Insuficiência hepática grave, em qualquer fase da 

doença. 
d) Crianças menores de dois anos. 
e) Doença cardíaca, mesmo que na forma mais 

amena, pelo risco de taquicardia. 
 
22. Do Capítulo X - Atestado e Boletim Médico sobre o 
que é vedado ao médico, está INCORRETO: 
 

a) Deixar de atestar atos executados no exercício 
profissional, quando solicitado pelo paciente ou 
seu responsável legal. 

b) Utilizar-se de formulários de instituições públicas 
para atestar fatos verificados em clínica privada. 

c) 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. 

d) Deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha 
prestando assistência, seja qual for a 
circunstância. 

e) Elaborar ou divulgar boletim médico que revele o 
diagnóstico, prognóstico ou terapêutica, sem a 
expressa autorização do paciente ou de seu 
responsável legal. 

 
 
 
 
 

23. Alterações da ventilação pulmonar podem ocorrer de 
forma localizada ou global, levando ao prejuízo da lavagem 
do gás carbônico e ao aporte de oxigênio. Tais distúrbios 
podem se instalar devido aos problemas relatados abaixo, 
sobre tal, está INCORRETO: 
 

a) Alterações regionais ou difusas da elasticidade 
pulmonar, como ocorre na asma. 

b) Obstruções regionais ou difusas, inclusive 
aquelas que envolvem as pequenas vias aéreas, 
como ocorre na DPOC e na asma. 

c) Modificações do espaço morto anatômico e/ou do 
espaço morto do compartimento alveolar, que 
pode ser observado, por exemplo, na DPOC. 

d) Modificações da expansibilidade pulmonar, 
secundárias à presença de exsudatos, tumores 
ou fibrose nas paredes alveolares ou interstício 
pulmonar. 

e) Hipoventilação por comprometimento do sistema 
nervoso, músculos efetores ou deformidades da 
caixa torácica. 

 
24. São fatores de risco menores para infecção neonatal, 
EXCETO: 
 

a) Bolsa rota maior que 12 horas; 
b) Febre materna maior que 38°; 
c) Leucócito maior que 15.000/mm3; 
d) Baixo peso ao nascer; 
e) Gestação múltipla. 

 
25. Sobre a anemia, marque V para a (s) alternativa (s) 
verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s): 
  

(   )  Em janeiro de 2004 a OMS (WHO/CDC) definiu 
dentre os melhores indicadores do status de ferro, 
hemoglobina < 10g/dL e ferritina < 13μg/l para 
crianças menores de 5 anos. 

(   )  Das doenças nutricionais, a anemia é considerada 
a mais prevalente em todo o mundo, 
especialmente a caracterizada por deficiência de 
ferro. 

(   )  No Brasil, os dados para prevalência de anemia 
variam de 22,7% a 77% conforme às diferentes 
Regiões do país, sendo esta discrepância 
relacionada aos fatores socioeconômicos locais. 

(   )  A anemia ferropriva é uma condição nutricional 
que acomete em particular, as crianças menores 
de 24 meses de idade, período em que o 
crescimento e desenvolvimento encontram-se 
acelerados e as necessidades de ferro 
aumentadas.  

(   )  Entre os alimentos que contribuem para a maior 
oferta de ferro estão as carnes, miúdo de animais, 
vegetais folhosos e beterraba. 

 
A sequência correta é: 
 

a) F, V, F, V, F; 
b) F, F, F, V, V; 
c) F, V, V, V, F; 
d) V, F, V, F, V; 
e) V, V, V, F, V. 
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26. Sobre isquemia miocárdica: 
 

I.  Representa um desbalanço entre o suprimento de 
O2 ao miocárdio e sua necessidade metabólica. 

II.  A Restrição de O2 pode ser temporária 
acarretando em disfunção miocárdica reversível. 

III.  Em restrição prolongada ocorre necrose 
miocárdica.  

IV.  Principal causa de oclusão coronária crônica é a 
aterosclerose. 

V.  A primeira alteração metabólica decorrente da 
isquemia aguda é a diminuição do consumo de 
fosfocreatina para suprir a necessidade de 
adenosina trifosfato (ATP). 

VI.  Níveis de ATP abaixo de 20% acarretam em 
perda da regulação iônica com conseqüente 
edema e necrose celular. 

 
Estão INCORRETAS: 
 

a) I, II, III; 
b) III, IV, VI; 
c) II, V, VI; 
d) IV e V; 
e) Todas estão corretas. 

 
27. Envenenamento provocado pela ação de toxinas, 
através de aparelho inoculador (presas) de serpentes, 
podendo determinar alterações locais (na região da 
picada) e sistêmicas. Como conseqüência da absorção do 
veneno na circulação sangüínea, os mecanismos de ação 
específicos determinam manifestações clínicas 
diferenciadas para cada gênero de serpente. Denomina-
se: 
 

a) Ofidismo; 
b) Acidente botrópico; 
c) Acidente laquético; 
d) Acidente crotálico; 
e) Acidente elapídico. 

 
28. Sobre a dengue: 
 

I.  No Brasil, a principal espécie vetora é o Aedes 
aegypti, havendo também o Aedes albopictus, o 
qual não se tem até o momento comprovação de 
sua importância como transmissor dessa doença 
no Brasil. 

II.  A fêmea do Aedes aegypti costuma picar as 
pessoas durante o dia, para viabilizara maturação 
dos ovos. 

III.  O período de incubação da doença varia de 3 a 
30 dias, sendo em média de 5 a 6 dias. 

IV.  O período de transmissão da doença compreende 
dois ciclos: um intrínseco que ocorre no vetor e 
um extriseco que ocorre no ser humano. 

V.  Entre os sinais de alarme que indicam a 
gravidade do caso estão a dor abdominal intensa 
e contínua, vômito persistente e hepatomegalia 
importantes. 

 
Estão CORRETAS: 
 

a) I, II, III, IV; 
b) II, III, IV, V; 
c) I, II, V; 
d) III e IV; 
e) Todas estão corretas. 

 

29. São atribuições do médico no controle e tratamento da 
tuberculose na Atenção Básica/ Saúde da Família, 
EXCETO: 
 

a) Orientar quanto à coleta de escarro; 
b) Explicar ao paciente porque o tratamento 

supervisionado é necessário e quem vai realizar a 
supervisão; 

c) Convocar os contatos para consulta; 
d) Enviar mensalmente ao setor competente as 

informações epidemiológicas referentes à 
tuberculose da área de atuação da Unidade 
Básica de Saúde; 

e) Realizar teste tuberculínico. 
 
30. Doenças indicativas de AIDS, EXCETO: 
 

a) Câncer cervical invasivo; 
b) Candidose de esôfago; 
c) Criptococose extrapulmonar; 
d) Citomegalovirose hepática; 
e) Herpes simples mucocutâneo (mais de 1 mês). 

 
31. Sobre as Complicações que podem ocorrer na 
ancilostomíase, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Anemia 
b) Hiperproteinemia  
c) Insuficiência cardíaca  
d) Anasarca 
e) Pneumonite 

 
32. Sobre botulismo, marque V para a (s) alternativa (s) 
verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s): 
 

(   )  O Botulismo é uma doença não-contagiosa, 
resultante da ação de potente neurotoxina. 

(   )  É uma doença de elevada letalidade, considerada 
como emergência médica e de saúde pública. 

(   )  Apresenta-se sob três formas, onde o local de 
produção da toxina botulínica é diferente em cada 
uma dessas formas, porém todas se caracterizam 
clinicamente por manifestações neurológicas e/ou 
gastrintestinais. 

(   )  Períodos de incubação longos sugerem maior 
gravidade e maior risco de letalidade. 

(   )  Botulismo alimentar - Pode variar de 4 a 21 dias, 
com média de 7 dias. 

(   )  Não existe Imunização contra o botulismo. 
 
A sequência correta é: 
 

a) V, F, V, F, F, V; 
b) V, F, F, V, F, F; 
c) V, V, V, F, F, F; 
d) V, V, F, V, V, V; 
e) F, V, F, V, F, V. 

 
33. É inflamação crônica da conjuntiva ocular. E uma 
ceratoconjuntivite recidivante, cujo agente etiológico é uma 
bactéria da espécie Chlamydia, considerada a principal 
causa de cegueira evitável do mundo. A transmissão só 
ocorre na forma ativa da doença: 
 

a) Catarata 
b) Corioretinite 
c) Oncocercose 
d) Tracoma 
e) Aniridia 
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34. As intoxicações são acidentes muito frequentes em 
crianças, especialmente abaixo de 5 anos, precisando-se 
que tenha conhecimento sobre qual antídoto utilizar para 
determinadas intoxicações, desta forma, o antídoto 
utilizado para intoxicações por Benzodiazepnícos é: 
 

a) Physostigmina 
b) Flumazenil 
c) Deferoximina 
d) Naloxane 
e) Sulfato de atropina 

 
35. Observe os dados abaixo: 
 

• Manifestação clínica de isquemia miocárdica. 
• Em geral por obstrução mecânica de uma lesão 

aterosclerótico que compromete o fluxo 
sanguíneo coronariano de forma significativa. 

• Dor torácica de origem cardíaca quando ocorre 
aumento da frequência cardíaca (FC), geralmente 
decorrente de emoções ou atividade física. 

• Dor passageira e recorrente com o mesmo tipo de 
esforço (valor da FC) 

 
Todas estas características são de que tipo (s) de angina 
(s)? 
 

a) Angina pectoris. 
b) Angina estável. 
c) Angina instável. 
d) Angina instável e pectoris. 
e) Angina estável e pectoris. 

 
36. Sobre as atribuições do médico no controle e 
tratamento da diabete na Atenção Básica/ Saúde da 
Família: 
 

I.  Perseguir, de acordo com o plano individualizado de 
cuidado estabelecido junto ao portador de diabetes, 
os objetivos e metas do tratamento (estilo de vida 
saudável, níveis pressóricos, hemoglobina glicada e 
peso). 

II.  Verificar os níveis da pressão arterial, peso, altura e 
circunferência abdominal, em indivíduos da 
demanda espontânea da unidade de saúde. 

III.  Usar os dados dos cadastros e das consultas de 
revisão dos pacientes para avaliar a qualidade do 
cuidado prestado em sua unidade e para planejar ou 
reformular as ações em saúde. 

IV.  Orientar pacientes sobre automonitorização 
(glicemia capilar) e técnica de aplicação de insulina. 

V.  Orientar sobre mudanças no estilo de vida e 
prescrever tratamento não-medicamentoso. 

 
Estão INCORRETAS: 
 

a) II, III; 
b) II e IV; 
c) II, III, V; 
d) I, III, IV; 
e) I, II, IV. 

 
37. Causas de hipertensão sistólica secundária, EXCETO: 
 

a) Nicotina 
b) Fístula arterio-venosa 
c) Tireotoxicose 
d) Doença Paget 
e) Beribéri 

38. Paciente O.G.M, masculino, 35 anos, sofreu um 
acidente onde ocorreu um trauma do tórax com quadro 
clínico característico de pneumotórax hipertensivo 
(ausência de murmúrio vesicular no hemitórax afetado, 
enfisema subcutâneo, insuficiência respiratória grave e 
aguda, desvio da traquéia para o lado contralateral, 
taquipnéia, cianose), desta forma, qual o tratamento 
imediato deve ser utilizado neste paciente? 
 

a) Drenagem torácica em selo d’água; 
b) Curativo quadrangular de três pontas; 
c) Toracocentese de alívio; 
d) Periocardiocentese de alívio; 
e) Drenagem de tórax bilateral. 

 
39. Drogas que interferem no alívio dos sintomas e que 
também apresentam o potencial de alterar a evolução da 
artrite reumatóide são chamadas de drogas anti-
reumáticas modificadoras da doença (DMARDS) ou 
agentes de segunda linha. Fazem parte destes tipos de 
drogas, EXCETO: 
 

a) Metotrexato 
b) Hidroxicloroquina 
c) Glicocorticóides 
d) Sulfasalazina 
e) Leflunomida 

 
40. Em pacientes com doença falciforme, a hemólise é 
crônica e manifesta-se por: 
 

I.  Palidez. 
II.  Icterícia. 
III.  Elevações dos níveis de bilirrubina direta sérica. 
IV.  Diminuição dos níveis de urobilinogênio urinário. 
V.  Elevações dos níveis de número de reticulócitos.  

 
Estão CORRETAS: 
 

a) I, II, V; 
b) I, II, III, IV; 
c) II, IV, V; 
d) III e V; 
e) Todas estão corretas. 

 
 

FIM DO CADERNO 




