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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

01 Este caderno contém 25 questões das provas objetivas, sem repetição ou falha, com valor de 0,4 ponto cada 
questão, assim distribuídas: 

Conhecimentos Gerais Conhecimento Específico 
10 questões 15 questões 

 

02 Certifique se este caderno de provas é para o cargo para o qual você se inscreveu. Caso contrário, notifique 
IMEDIATAMENTE o aplicador de prova. 

03 Após iniciar a prova, você receberá do aplicador de prova a Folha de Respostas. Verifique se os dados que 
aparecem na Folha de Respostas estão corretos. Caso contrário notifique IMEDIATAMENTE o aplicador de prova. 

04 Após a conferência, você deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, com caneta esferográfica de 
tinta na cor azul ou preta. 

05 Tenha cuidado com a Folha de Respostas para não dobrar, amassar ou manchar. A Folha de Respostas 
somente poderá ser substituída caso esteja com problemas de impressão. 

06 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e 
(E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA, a marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão. 

07 Marque as respostas de acordo com a quantidade de questões da prova: de 01 a 25. Deixe as questões excedentes 
da Folha de Respostas em branco. 

08 Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, sem 
deixar claros, conforme exemplo:  

  A            B            C           D           E 
                                                                 

09 SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que comunicar-se com os demais candidatos. Fazer uso de 
calculadoras, celulares, mp3, relógio do tipo ”calculadora”, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador e/ou similares. Fazer uso de fontes de consulta de qualquer espécie. 

10 Qualquer questionamento deverá ser feito em voz alta. Os aplicadores de prova não poderão tirar qualquer dúvida 
sobre as questões da prova. 

11 O candidato que necessitar utilizar o sanitário deverá solicitar ao aplicador de prova. 

12 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início da prova. 

13 A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ...........................................................................................................................................�����	�	����	�������
� 
 

RASCUNHO – ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS 
 

Questões 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
Respostas                

Questões 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Respostas           
- Divulgação do gabarito e do caderno de prova: 19-10-2009, às 17 horas, no endereço www.uem.br/concurso 
 

CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO – EDITAL 002/2009 
MÉDICO 






Prefeitura do Município de Astorga 
 
 

 

MÉDICO 
2 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
Leia as questões com atenção e assinale uma 
alternativa apenas, conforme o enunciado. 

 
01 Que país, que mantém relações diplomáticas com o 
Brasil, teve o pedido de seu Presidente Manoel Zelaya 
para se refugiar na embaixada brasileira? 
 

(A) El Salvador 
(B) Honduras 
(C) Nicarágua 
(D) Bolívia 
(E) Argentina 
 

02 A Ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, em 
www.ig.com.br/economia, afirma que a grande riqueza 
da descoberta do pré-sal será “a transformação de 
riquezas minerais em riquezas sociais e humanas.” [...] 
Dessa forma, continua a ministra, “é necessário vontade 
política.” Segundo a ministra, isso significa que 
 

(A) o petróleo descoberto servirá para antecipar a 
saída do país da linha da pobreza. 

(B) os políticos deverão construir mais jazidas 
minerais. 

(C) o governo precisa ter vontade de exportar 
apenas o pré-sal. 

(D) a população deverá trabalhar mais para 
conseguir esse objetivo. 

(E) o Brasil precisa desafiar os países do 
MERCOSUL. 

 
 

03 Assinale a alternativa que se refere a uma fonte de 
produção de energia, mais recomendável para a 
diminuição dos gases causadores do aquecimento 
global.  
 

(A) Óleo diesel. 
(B) Gasolina. 
(C) Vento. 
(D) Gás natural. 
(E) Carvão mineral. 

 
 
04 O Brasil ganhou o direito de sediar as Olimpíadas de 
2016, no Rio de Janeiro, desbancando as poderosas 
Chicago, Tóquio e Madri. Duas pessoas tiveram papel 
importante nesse processo, o Ministro dos Esportes e o 
Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Quem são 
eles? 
 

(A) Carlos Heitor Cony e Arthur Carlos Nuzman. 
(B) Edson Arantes do Nascimento e Orlando 

Teixeira Júnior. 
(C) Fernando Hadad e Milton Monti. 
(D) Eduardo Paes de Barros e Arthur Carlos 

Nuzman. 
(E) Orlando Silva Júnior e Carlos Arthur Nuzman. 

 

05 A nova legislação de trânsito no Brasil é bastante 
severa em relação ao limite de concentração de álcool 
etílico no sangue. Apesar das controvérsias sobre a lei, 
ela pode diminuir os índices de mortalidade referentes a 
 

(A) gripe e pneumonia. 
(B) agressões e acidentes de trânsito. 
(C) acidentes vasculares cerebrais. 
(D) doenças sexualmente transmissíveis. 
(E) doenças do aparelho urinário. 

 
06 O Brasil está perto de produzir todo o gás que 
consome. Ele deve se tornar autossuficiente em 2 anos. 
A previsão foi feita pelo Ministro das Minas e Energia, 
Edison Lobão, no Seminário Pré-sal e o futuro do Brasil. 
Qual país deixará de exportar 30 milhões de metros 
cúbicos de gás ao Brasil? (Jornal O Estado de Minas, 
em 24.09.09.) 

 
(A) Argentina 
(B) Peru 
(C) Bolívia 
(D) Paraguai 
(E) México 

 
07 Quem é o Secretário da Saúde do Estado do 
Paraná? 
 

(A) Reinolds Stefanis Jr. 
(B) Gilberto Martin. 
(C) Robson Marani. 
(D) Edalvo Garcia. 
(E) Abdala Mansur. 

 
 
08 Quais são os estados, produtores de petróleo, que 
defendem a divisão dos recursos obtidos com o pré-sal 
entre todos os estados para combater a desigualdade 
social no país? (Jornal Estado de Minas, em 24.09.09.) 
 

(A) Pernambuco, Bahia, Espírito Santo.    
(B) São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. 
(C) Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais. 
(D) Sergipe, Bahia, Santa Catarina. 
(E) Nenhuma das anteriores. 

 
09 Segundo A Folha de São Paulo, de 05 de outubro de 
2009, Mundo, pA14, o Brasil se manteve na 75ª posição 
no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), no 
ranking das nações, elaborado pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).  Os 
indicadores brasileiros do IDH foram assim avaliados: 
 
Expectativa de vida ao nascer 72,2 anos 
Proporção de adultos analfabetos 10% 
Taxa bruta de matrícula 87,2% 
PIB per capita US$ 9.567  
  Fonte Pnud/ONU 
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De acordo com essa referência, aponte a alternativa 
correspondente às três dimensões consideradas por 
esse índice como indicadores de desenvolvimento 
humano.  
 

(A) Transporte, saúde e educação. 
(B) Educação, renda per capita e meio ambiente. 
(C) Transporte, meio ambiente e saúde. 
(D) Saúde, educação e renda per capita. 
(E) Renda per capita, meio ambiente e educação. 

 
10 Nos dias de hoje, o lixo produzido pela sociedade 
tem mais alumínio, bário, chumbo e mercúrio, em razão 
do progresso do país. Esse lixo se adultera e suas 
substâncias deterioradas impregnam o solo, podendo 
atingir os lençois freáticos. Para evitar que isso ocorra, 
há necessidade de uma política que defenda 
 

(A) o desenvolvimento tecnológico criando produtos 
descartáveis, o que evita a geração de lixo e 
resíduos químicos. 

(B) o desenvolvimento quantitativo de lixo que a 
sociedade produz. 

(C) o desenvolvimento do aumento da produtividade 
de diferentes tipos de lixo, visando a um 
controle e monitoramento de suas substâncias. 

(D) o desenvolvimento econômico para que as 
substâncias químicas encontradas no lixo se 
deteriorem e atinjam apenas o solo. 

(E) o desenvolvimento sustentável que controle e 
monitore os efeitos do lixo sobre o meio 
ambiente.     

 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
 
11 Pedro tem 33 anos, é motorista, procura a UBS com 
queixa de febre há dois dias, mialgia, artralgia, dor retro-
orbitária e exantema. O médico o considera suspeito de 
dengue, realiza a prova do laço e solicita retorno. Com 
relação a essa doença, quais dos itens abaixo indicam 
sinais de agravamento? 
 

I- Dor abdominal intensa 
II- Hipotensão postural 
III- Redução repentina do hematócrito 
IV- Oligúria 

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

12 “Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, 
no âmbito individual e coletivo, que abrangem a 
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 
manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do 
exercício de práticas gerenciais e sanitárias 
democráticas e participativas, sob forma de trabalho em 
equipe, dirigidas a populações de territórios bem 
delimitados, pelas quais assume a responsabilidade 
sanitária, considerando a dinamicidade existente no 
território em que vivem essas populações”.  
O conceito acima caracteriza 
 

(A) Vigilância epidemiológica. 
(B) Vigilância sanitária. 
(C) Atenção básica. 
(D) Controle Social. 
(E) Longitudinalidade. 

 
13 O aumento da disponibilidade e a utilização do 
cuidado de pré-natal têm sido associados à melhora do 
bem-estar da mãe e da criança e à consequente 
redução de resultados perinatais adversos. No Brasil, 
vem se registrando ampliação na cobertura de pré-natal, 
mas ainda há preocupação com a qualidade. O 
Ministério da Saúde recomenda, durante o pré-natal, 
preferencialmente, 
 

(A) o número mínimo de 7 (sete) consultas; 2 (duas) 
no primeiro trimestre, 2 (duas) no segundo e 3 
(três) no último. 

(B) o número de 6 (seis) consultas; 2 (duas) no 
primeiro trimestre, 2 (duas) no segundo e 2 
(duas) no último. 

(C) ao menos 6 (seis) consultas; 1 (uma) no 
primeiro trimestre, 2 (duas) no segundo e 3 
(três) no último. 

(D) o número de 7 (sete) consultas; 1 (uma) no 
primeiro trimestre, 1 (uma) no segundo e 5 
(cinco) no último. 

(E) 1 (uma) consulta mensalmente. 
 

14 A hipertensão arterial é um dos problemas crônicos 
mais frequentes na demanda da atenção básica. Com 
relação ao tratamento farmacológico, correlacione os 
fármacos com os efeitos adversos para uma adequada 
prescrição. 
 

I- captopril 
II- amlodipina 
III- hidroclorotiazida 
IV- propranolol 

 
(   ) tosse e hipercalemia 
(   ) broncoespasmo, insuficiência circulatória 

periférica, bradiarritmias, mascarar hipoglicemia 
em diabéticos 

(   ) cefaleia, edema periférico e palpitação 
(   ) hipocalemia e hiperuricemia 

 
A ordem numérica correta é 
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(A) 2- 3- 4- 1. 
(B) 1- 4- 2- 3. 
(C) 1- 2- 3 – 4. 
(D) 4- 3- 2- 1. 
(E) 1- 3 – 4 -2. 

 
15 Apesar de todas as evidências da superioridade da 
amamentação sobre outras formas de alimentar a 
criança, e de todos os esforços de diversos organismos 
nacionais e internacionais, as taxas de aleitamento 
materno no Brasil, em especial os de amamentação 
exclusiva, estão aquém do recomendado. Os 
profissionais de saúde têm um papel fundamental para 
melhoria desse quadro. Com relação ao aleitamento 
materno (AM) assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) O Ministério da Saúde e a OMS recomendam 
aleitamento materno exclusivo até por 6 (seis) 
meses e complementando até os 2 (dois) anos 
ou mais; 

(B) Há fortes evidências de que o aleitamento 
materno protege contra diarreia. Oferecer água 
ou chás, práticas recentemente utilizadas e 
consideradas inofensivas há algum tempo, pode 
dobrar o risco de diarreia nos primeiros 6 (seis) 
meses de vida. 

(C) O aleitamento materno nos primeiros 6 (seis) 
meses é um bom método anticoncepcional, 
desde que a mãe esteja amamentando 
exclusivamente e amenorreica. 

(D) Recomenda-se que a criança seja amamentada 
sem restrições de horário e de tempo de 
permanência na mama desde o início da 
amamentação até os 3 (três) meses e, a partir 
daí, o ideal é amamentar a criança de três em 
três horas. 

(E) As evidências científicas mostram a 
superioridade do aleitamento materno como 
alimento e proteção contra doenças, ficando 
evidentes as desvantagens de substituir o leite 
materno por outros leites.  

 
16 Diante da pandemia de influenza, desencadeada 
recentemente pela circulação entre seres humanos do 
novo vírus influenza A (H1N1) e com base no 
conhecimento atual sobre o tratamento e a 
disseminação mundial desse vírus, assinale a resposta 
INCORRETA. 
 

(A) Está absolutamente contraindicado o uso de 
oseltamivir para quimioprofilaxia na população 
em geral. 

(B) A dispneia, em um indivíduo com síndrome 
gripal, caracteriza a Síndrome Respiratória 
Aguda Grave e as condutas clínicas a serem 
tomadas independem do resultado laboratorial 
específico para influenza (H1N1). 

(C) Considerando o período de transmissibilidade 
da doença, os casos suspeitos que 
apresentarem síndrome gripal, sem fatores de 
risco para complicações, podem ser liberados 
de suas atividades trabalhistas/e ou escolares, 

por um período de 7 (sete) dias após início dos 
sintomas para adultos e 14 (catorze) dias 
quando crianças. 

(D) Se disponível na unidade básica de saúde, um 
dos sinais de alarme é a oximetria de pulso 
(saturação de O2<94%). 

(E) Não é aconselhável a amamentação de recém-
nascidos de mães suspeitas de H1N1. 

 
17 No âmbito do SUS, leis e decretos relativos a novas 
formas de financiamento e de gestão do sistema de 
saúde brasileiro melhoraram as condições para que o 
gestor municipal pudesse cumprir o preceito da 
integralidade. As mudanças na lógica de 
financiamento, que permitiram que os sistemas locais 
de saúde passassem a dispor de recursos 
desvinculados da realização de procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos, têm a denominação de 
 

(A) Norma Operacional Básica 96 (NOB-96). 
(B) Programação Pactuada da Epidemiologia. 
(C) SINAN. 
(D) Pactuação. 
(E) Norma operacional de assistência à saúde 

(NOAS-1/2). 
 
18 No cotidiano das equipes de saúde, a realidade do 
envelhecimento populacional e as particularidades e 
complexidades do cuidado dessa população devem ser 
uma preocupação do serviço. Com relação à saúde do 
idoso assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) A depressão é um dos sintomas mais comuns 
entre as pessoas idosas e as mulheres são 
mais acometidas. 

(B) As atividades da vida diária e as atividades 
instrumentais da vida diária são itens a serem 
buscados na avaliação global da pessoa idosa. 

(C) A hipertensão arterial é uma doença frequente 
entre os idosos, acometendo 50 a 70% das 
pessoas nessa faixa etária. 

(D) A ocorrência da polifarmácia pode ser explicada 
pelo número de doenças que acomete o idoso, 
elevada incidência de sintomas, realização de 
consultas e tratamentos com especialistas 
diferentes. 

(E) Causas incomuns relacionadas a quedas de 
pessoas idosas estão relacionadas ao meio 
ambiente.   

 
 
19 Qual dos medicamentos abaixo NÃO é utilizado para 
tratamento farmacológico do tabagismo? 
 

(A) bupropiona 
(B) adesivo de nicotina 
(C) nortriptilina 
(D) benzodiazepínicos 
(E) goma de nicotina e bupropiona 
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20 Gestante com 23 semanas de gestação traz os 
exames de rotina do pré-natal. No resultado, apresenta 
marcador viral HBsAg reagente. Qual a recomendação 
para a criança após o nascimento? 
 

(A) Vacina contra hepatite B aos 0,30 e 180 dias 
após o nascimento. 

(B) Vacina contra hepatite B e imunoglobulina após 
o nascimento. 

(C) Imunoglobulina após o nascimento. 
(D) Apenas usar imunoglobulina se a mãe for 

HbeAg reagente. 
(E) O uso imediato de vacina ou imunoglobulina 

depende do resultado do marcador viral da 
criança. 

 
21 A Tuberculose é um problema de saúde pública que, 
juntamente com outros 21 países em desenvolvimento, 
alberga 80% dos casos mundiais da doença. Com 
relação a esse agravo, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 

(A) A transmissão da doença ocorre enquanto o 
doente é bacilífero e não tiver iniciado o 
tratamento. A transmissão é reduzida a níveis 
insignificantes ao fim de poucos dias ou 
semanas com o esquema terapêutico. 

(B) A cultura de escarro é o método prioritário para 
diagnóstico da doença e mostra a fonte de 
infecção. 

(C) Indivíduos reatores à prova tuberculínica são 
considerados doentes. 

(D) O exame radiológico substitui a realização da 
investigação bacterioscópica. 

(E) O BCG, obrigatório para menores de um ano, 
protege contra a tuberculose pulmonar e extra-
pulmonar. 

 
 
 
 
22 Mãe traz a criança de nove anos para a unidade 
básica de saúde referindo-se a um prurido intenso na 
região lombar, axilas e punhos. Ao exame, visualizam-
se pequenas pápulas lineares nas regiões descritas. O 
médico da UBS faz diagnóstico de escabiose. Qual o 
escabicida tópico você utilizaria, levando em 
consideração eficácia, comodidade de uso e 
segurança? 
 

(A) monossulfiram 
(B) benzoato de benezila 
(C) permetrina 
(D) corticoide  
(E) calamina 

 
 
 
 
 
 

23 O Ministério da Saúde define atribuições aos 
membros das equipes na Estratégia de Saúde da 
Família. Assinale qual das alternativas abaixo NÃO é 
atribuição comum a todos os membros da equipe. 
 

(A) Conhecer a realidade das famílias, com ênfase 
nas suas características sociais e econômicas. 

(B) Executar de acordo com a qualificação de cada 
profissional, os procedimentos de vigilância à 
saúde.  

(C) Realizar visitas domiciliares de acordo com o 
planejamento da equipe. 

(D) Realizar consultas clínicas aos usuários da sua 
área adscrita. 

(E) Fomentar a participação popular. 
 
24 A mortalidade infantil é um indicador que mede a 
condição de saúde de uma população, em especial, da 
população infantil. Com relação a esse indicador, 
assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Mede o risco de morte para crianças de 0 a 5 
anos. 

(B) Mede o risco de morte de crianças menores de 1 
ano. 

(C) O coeficiente de mortalidade infantil no país não 
modificou nas últimas décadas. 

(D) O coeficiente de mortalidade infantil aumentou 
no país nas últimas décadas. 

(E)  B e D estão corretas. 
 
 
25 Puérpera vem à consulta para receber orientação 
sobre os métodos anticoncepcionais de que pode fazer 
uso, já que está amamentando e pretende fazê-lo até, 
pelo menos, os 6 (seis) meses da criança. Qual destes 
não deve ser aconselhado? 
 

(A) DIU. 
(B) Medroxiprogesterona injetável. 
(C) Anticoncepcional oral combinado de alta 

dosagem. 
(D) Minipílula. 
(E) Preservativo. 







