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“Deixe memórias agradáveis sobreviverem em tempos de tristeza.”
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1.

Este Caderno de Questões contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2.

Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento,
cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas
reclamações posteriores.

3.

Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada
uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O
preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do
candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas, por erro do candidato.

4.

Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,
o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de
uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença
do coordenador local.

6.

Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo
início, sem levar este Caderno de Questões.

7.

Você só poderá levar este Caderno de Questões caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8.

Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste Caderno de Questões e no
Cartão de Respostas. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9.

Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário
de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de
Respostas.
11.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça
seus pertences.

12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no
Cronograma.

BOA PROVA!

maneira de avaliar a si mesmo é se comparando com
os demais. Que a verdadeira paz é aquela que nasce
da verdade. E que harmonizar o que pensamos,
sentimos e fazemos é um desafio que leva uma vida
toda, esse meio todo.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.
O que acontece no meio

(MEDEIROS, Martha. Revista O Globo, 11 de dezembro de 2011,
p. 36.)

Vida é o que existe entre o nascimento e a
morte. O que acontece no meio é o que importa.
No meio, a gente descobre que sexo sem
amor também vale a pena, mas é ginástica, não tem
transcendência nenhuma. Que tudo o que faz você
voltar pra casa de mãos abanando (sem uma
emoção, um conhecimento, uma surpresa, uma paz,
uma ideia) foi perda de tempo. Que a primeira metade
da vida é muito boa, mas da metade pro fim pode ser
ainda melhor, se a gente aprendeu alguma coisa com
os tropeços lá do início. Que o pensamento é uma
aventura sem igual. Que é preciso abrir a nossa
caixa-preta de vez em quando, apesar do medo do
que vamos encontrar lá dentro. Que maduro é aquele
que mata no peito as vertigens e os espantos.
No meio, a gente descobre que sofremos mais
com as coisas que imaginamos que estejam
acontecendo do que com as que acontecem de fato.
Que amar é lapidação, e não destruição. Que certos
riscos compensam – o difícil é saber previamente
quais. Que subir na vida é algo para se fazer sem
pressa. Que é preciso dar uma colher de chá para o
acaso. Que tudo que é muito rápido pode ser bem
frustrante. Que Veneza, Mykonos, Bali e Patagônia
são lugares excitantes, mas que incrível mesmo é se
sentir feliz dentro da própria casa. Que a vontade é
quase sempre mais forte que a razão. Quase? Ora, é
sempre mais forte.
No meio, a gente descobre que reconhecer
um problema é o primeiro passo para resolvê-lo. Que
é muito narcisista ficar se consumindo consigo
próprio. Que todas as escolhas geram dúvida, todas.
Que depois de lutar pelo direito de ser diferente,
chega a bendita hora de se permitir a indiferença. Que
adultos se divertem muito mais do que os
adolescentes. Que uma perda, qualquer perda, é um
aperitivo da morte – mas não é a morte, que essa só
acontece no fim, e ainda estamos falando do meio.
No meio, a gente descobre que precisa
guardar a senha não apenas do banco e da caixa
postal, mas a senha que nos revela a nós mesmos.
Que passar pela vida à toa é um desperdício
imperdoável. Que as mesmas coisas que nos exibem
também nos escondem (escrever, por exemplo). Que
tocar na dor do outro exige delicadeza. Que ser feliz
pode ser uma decisão, não apenas uma
contingência. Que não é preciso se estressar tanto
em busca do orgasmo, há outras coisas que também
levam ao clímax: um poema, um gol, um show, um
beijo.
No meio, a gente descobre que fazer a coisa
certa é sempre um ato revolucionário. Que é mais
produtivo agir do que reagir. Que a vida não oferece
opção: ou você segue, ou você segue. Que a pior

Questão 01
No texto, percebe-se que o narrador faz várias
descobertas, todas conduzidas por uma ideia central.
Essa ideia é a de que:
A) sexo sem amor também vale a pena, mas não
possui transcendência.
B) o pensamento é uma aventura inimaginável.
C) é necessário olhar para dentro de nós mesmos de
vez em quando.
D) o importante da vida é o que acontece no meio.
E) há coisas que nos expõem e outras que nos
escondem.
Questão 02
“[...] amar é lapidação [...]” significa que amar é:
A)
B)
C)
D)
E)

encantamento.
relacionamento.
latejamento.
estranhamento.
aprimoramento.

Questão 03
Na composição do período “Vida é o que existe entre
o nascimento e a morte.” a figura de linguagem
predominante é:
A)
B)
C)
D)
E)

02

eufemismo.
hipérbole.
antítese.
paradoxo.
gradação.
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Questão 07

Questão 04
Destes comentários sobre os elementos destacados
de “[...] Que uma perda, qualquer perda, é um
aperitivo DA MORTE – MAS NÃO É A MORTE, [...]”
(4° parágrafo), o único que está correto é:

Está correto o emprego de AMBOS os elementos
destacados em:
A) Se aspirássemos A vida e não a um único
objetivo, não HAVERIAM tantas decepções.
B) Na vida, todos estão sujeitos À vertigem, e o
PORQUÊ disso é o amor.
C) A autora MESMA mostrou que é NECESSÁRIO a
delicadeza.
D) HAVERÁ outros clímax que levam À mudanças da
indiferença.
E) AFIM de encontrar a felicidade, vale A pena
harmonizar os desejos.

A) “ [...] DA MORTE – mas não é A MORTE, [...]”: são
diferentes semântica e sintaticamente.
B) MAS: é uma conjunção que une orações
subordinadas concessivas.
C) NÃO: sintaticamente, é um advérbio de negação.
D) PERDA: nas duas ocorrências, tem a função de
adjunto adnominal do sujeito.
E) É UM APERITIVO DA MORTE: o verbo é
intransitivo.

Questão 08
Questão 05

Identifique o ÚNICO segmento transcrito que admite
voz passiva:

Assinale a alternativa em que, considerando o
contexto, o QUE é um pronome relativo.

A)
B)
C)
D)
E)

A) “[...] a gente descobre QUE sexo sem amor
também vale a pena, [...]”
B) “[...] E QUE harmonizar [...]”
C) “[...] QUE a primeira metade da vida é muito boa
[...]”
D) “[...] maduro é aquele QUE mata no peito as
vertigens e os espantos.”
E) “[...] QUE subir na vida é algo para se fazer sem
pressa[...]”

Questão 09
Compare o emprego dos termos em destaque nas
frases:
1. “[...] é MUITO narcisista ficar se consumindo
consigo próprio [...]”

Questão 06

2. São necessários MUITOS esforços para ser
feliz.

Em “[...] Que é preciso abrir a nossa caixa-preta de
vez em quando, APESAR DO medo do que vamos
encontrar lá dentro [...]”, o elemento destacado pode
ser substituído, sem que haja alteração de sentido,
por:
A)
B)
C)
D)
E)

“[...] a primeira metade da vida é muito boa [...]”
“[...] Ora, é sempre mais forte.”
“[...] ser feliz pode ser uma decisão, [...]”
“[...] foi perda de tempo [...]”
“[...] a vida não oferece opção [...]”

Analise os itens a seguir:
I. Morfossintaticamente, o termo, na frase 1, é
advérbio de intensidade e adjunto adverbial de
intensidade; na frase 2, é pronome adjetivo
indefinido e adjunto adnominal do sujeito.
II. Os termos em análise, nas duas frases, são
advérbios, expressam circunstância de
intensidade, e, consequentemente, são adjuntos
adverbiais de intensidade.
III. MUITO, na frase 1, é pronome indefinido e adjunto
adnominal do objeto direto; na frase 2, MUITOS é
adjetivo e predicativo do sujeito.

como.
conforme.
contudo.
embora.
caso.

Assinale a alternativa que aponta os itens corretos:
A)
B)
C)
D)
E)
03

Apenas o I.
Apenas o II.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
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Questão 10

Questão 13

Assinale a alternativa em que a frase fica
corretamente preenchida com a palavra entre
parênteses.

Em “[...] Que o pensamento é uma aventura
SEM IGUAL. [...]”, o adjetivo que corresponde,
precisamente, à expressão destacada é:

A) Delicadeza e harmonia __________ são
essenciais à felicidade. (demonstrados)
B) São __________ emoção e surpresa na
felicidade. (raros)
C) Ideia e paz ___________ parecem distantes da
felicidade. (perfeitos)
D) P r a z e r e f e l i c i d a d e s ã o i g u a l m e n t e
___________. (almejadas)
E) Seria__________ muita paciência para ser feliz.
(necessária)

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 14
Assinale a alternativa em que o SE, na frase, tem a
função de índice de indeterminação do sujeito.
A) Procura-SE algo para a felicidade.
B) A felicidade SE expande na delicadeza.
C) Desde que SE começou a procurar a felicidade, a
vida foi suavizada.
D) É necessário que a vida SE desenvolva no meio.
E) Às vezes, a gente SE esconde dos problemas.

Questão 11
Os parênteses em “Que as mesmas coisas que nos
exibem também nos escondem (escrever, por
exemplo).”, foram empregados para:
A)
B)
C)
D)
E)

incomparável.
inigualável.
inabalável.
inalterável.
insuperável.

introduzir a fala do narrador.
delimitar o pensamento da personagem.
apresentar uma explicação.
indicar uma citação.
corrigir enunciado previamente mencionado.

Questão 15
Considere as seguintes afirmações relativas a
aspectos sintático-semânticos do trecho “No meio, a
gente descobre que sofremos mais com as coisas
que imaginamos que estejam acontecendo do que
com as que acontecem de fato. [...]” (3°parágrafo):

Questão 12

I. O período é composto por subordinação e
coordenação. Isso ocorre porque o modo de
articulação das orações é determinado por
exigências de ordem semântica.
II. Todas as orações do período são subordinadas
substantivas, pois exercem funções próprias dos
substantivos.
III. A oração “[...] que sofremos mais com as coisas
[...]” exerce a função de objeto direto do verbo da
oração principal à qual está subordinada.

As normas que regulam o emprego do sinal indicativo
da crase, na língua escrita padrão, determinam os
casos em que seu uso é obrigatório, facultativo ou
proibido. Na frase “[...] A verdadeira paz é aquela que
nasce da verdade.”, o uso desse sinal é
INAPROPRIADO, fato que, pelo mesmo motivo,
ocorre em:
A todo custo, busca-se ser feliz.
Harmonizar nos leva A pensar.
Chegar A transformações exige esforço.
É necessário que se guarde A senha não apenas
do banco.
E) É como uma viagem A Veneza.
A)
B)
C)
D)

Assinale a alternativa que aponta as afirmações
corretas.
A)
B)
C)
D)
E)
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Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
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Questão 18

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Com relação à Lei Orgânica municipal de Magé,
pode-se afirmar, que:

Questão 16
Segundo a Constituição Federal, é condição de
elegibilidade:

A) não será admitido aumento da despesa prevista
nos projetos sobre organização dos serviços
administrativos da Câmara Municipal.
B) o projeto de lei aprovado pela Câmara será, no
prazo de cinco (5) dias úteis, enviado pelo seu
Presidente ao Prefeito Municipal que,
concordando, o sancionará no prazo de 30 (trinta)
dias úteis.
C) compete privativamente à Câmara Municipal a
iniciativa das leis que versem sobre o regime
jurídico dos servidores.
D) compete à Câmara Municipal legislar sobre a
proteção do meio ambiente, sendo descabida
qualquer ação no que se refere ao combate à
poluição.
E) compete ao chefe do Poder Executivo municipal
realizar audiências públicas com entidades da
sociedade civil e com membros da comunidade.

A) a idade mínima de 35 (trinta e cinco) anos para
Presidente e Governador.
B) a idade mínima de 30 (trinta) anos para
Governador e Deputado Estadual.
C) a idade mínima de 21 (vinte e um) anos para
Deputado Federal e Deputado Estadual.
D) a idade mínima de 18 (dezoito) anos para Prefeito.
E) a idade mínima de 38 (trinta e oito) anos para
Presidente.

Questão 17
No que tange aos princípios fundamentais
assegurados na Constituição Federal, assinale a
alternativa correta.
A) A soberania não é um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil.
B) Garantir o desenvolvimento nacional não é um
dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil.
C) Um dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil é construir uma sociedade
livre, justa, não solidária.
D) Um dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil é erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais.
E) A República Federativa do Brasil rege-se nas suas
relações internacionais pelo princípio da
intervenção.

Questão 19
Ao servidor público da administração direta,
autárquica e fundacional, no exercício de mandato
eletivo, é correto afirmar:
A) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual
ou distrital, não será necessário afastar-se de seu
cargo, emprego ou sua função.
B) Investido no mandato de Prefeito, será afastado
do cargo, emprego ou da função, sendo-lhe
facultado optar por sua remuneração.
C) Investido no mandato de Prefeito, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo, emprego ou sua função,
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
D) Investido no mandato de Vereador, em nenhuma
hipótese terá a faculdade de optar por sua
remuneração.
E) Em qualquer caso que exija o afastamento para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de
serviço será contado para todos os efeitos legais,
inclusive para promoção por merecimento.

05

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 23

Questão 20
No que tange à Lei Orgânica municipal de Magé,
assinale a alternativa correta.

São considerados portas de entrada do SUS os
seguintes serviços, EXCETO:

A) Somente poderá ser emendada mediante
proposta de dois terços, no mínimo, dos membros
da Câmara Municipal.
B) Não poderá ser emendada mediante proposta do
Prefeito municipal.
C) Não poderá ser emendada mediante proposta
oriunda de iniciativa popular.
D) A proposta de emenda à Lei Orgânica municipal
será discutida e votada em dois turnos de
discussão e votação, considerando-se aprovada
quando obtiver, em ambos, um terço dos votos
dos membros da Câmara.
E) A emenda à Lei Orgânica municipal será
promulgada pela Mesa da Câmara com o
respectivo número de ordem.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 24
Em relação ao processo de Planejamento da Saúde,
analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque
a alternativa correta.
I. O planejamento da saúde, em âmbito estadual,
deve ser realizado de maneira regionalizada, com
base nas necessidades dos Municípios,
considerando o estabelecimento de metas de
saúde.
II. No planejamento da saúde, não devem ser
considerados os serviços e as ações prestados
pela iniciativa privada, de forma complementar ou
não ao SUS.
III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação
das necessidades de saúde e orientará o
planejamento integrado dos entes federativos,
contribuindo para o estabelecimento de metas de
saúde.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA
A Lei n° 8.080/90 foi regulamentada recentemente
pelo Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Esse
decreto dispõe, entre outras coisas, sobre a
organização do Sistema Único de Saúde – SUS –,
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa. Com base nisso,
responda às questões 21, 22 e 23.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 21
“O conjunto de ações e serviços de saúde articulados
em níveis de complexidade crescente, com a
finalidade de garantir a integralidade da assistência à
saúde”, refere-se à(ao):
A)
B)
C)
D)
E)

serviço especial de acesso aberto.
rede de atenção à saúde.
protocolo clínico e diretriz terapêutica.
mapa de saúde.
porta de entrada.

Somente a I está correta.
Somente a II está correta.
Somente I e II estão corretas.
Somente I e III estão corretas.
Somente II e III estão corretas.

Questão 25
De acordo com os dados do Caderno de Informação
de Saúde para o Brasil, disponibilizado pelo
DATASUS, a maior causa de mortalidade em
crianças menores de um (1) ano em 2008 foram:
A) doenças do aparelho respiratório.
B) algumas afecções originadas no período
perinatal.
C) algumas doenças infecciosas e parasitárias.
D) causas externas de morbidade e mortalidade.
E) neoplasias (tumores).

Questão 22
Atenção primária, urgência e emergência e vigilância
em saúde são serviços que fazem parte dos
requisitos mínimos para que seja instituído um(a):
A)
B)
C)
D)
E)

atenção primária.
atenção de urgência e emergência.
de apoio diagnóstico.
atenção psicossocial.
especiais de acesso aberto.

região de saúde.
área de saúde.
rede de atenção à saúde.
núcleo de saúde.
serviço especial de saúde.
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Questão 28

Questão 26

Em relação aos Conselhos de Saúde, marque a
opção correta.

Um indicador de saúde tem como propósito refletir a
situação de saúde de um indivíduo ou de uma
população. Do ponto de vista técnico, marque a
alternativa que apresenta, de forma correta, um dos
requisitos indispensáveis ao indicador de saúde:

A) O mandato dos conselheiros será definido no
Regimento Interno do Conselho, podendo
coincidir com o mandato do Governo Estadual,
Municipal, do Distrito Federal ou do Governo
Federal.
B) O Plenário do Conselho de Saúde que se reunirá,
no mínimo, a cada dois meses e,
extraordinariamente, quando necessário,
funcionará baseado em normas predefinidas.
C) Não cabe, em hipótese alguma, aos Conselhos de
Saúde buscar auditorias externas e
independentes sobre as contas e atividades do
Gestor do SUS.
D) Os Conselhos de Saúde devem ser compostos
por 40% de entidades de usuários, 30% de
entidades dos trabalhadores da saúde e 30% de
representação de governo, de prestadores de
serviços privados conveniados ou sem fins
lucrativos.
E) Compete aos Conselhos de Saúde implementar a
mobilização e a articulação contínuas da
sociedade, na defesa dos princípios
constitucionais que fundamentam o SUS, para o
controle social de Saúde.

A) poder discriminatório, de forma a abranger o efeito
do maior número possível de fatores que influem
no estado de saúde das coletividades.
B) uniformidade, de forma a permitir comparações
entre populações, ou de uma mesma população
em momentos distintos.
C) simplicidade, no que diz respeito à sua construção
e facilidade de interpretação.
D) relevância, de maneira que os resultados
justifiquem os recursos e o tempo dispendido.
E) boa relação custo/efetividade, relacionada com a
capacidade de responder às prioridades em
saúde.

Questão 27
As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite
configuram um espaço de negociação entre os
gestores no que se refere aos aspectos operacionais
do SUS. A respeito dos objetivos dessas Comissões,
analise os itens a seguir:

Questão 29

I. Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e
intermunicipal, a respeito da organização das
redes de ações e serviços de saúde.
II. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito
sanitário, integração de territórios, referência e
contrarreferência e demais aspectos vinculados à
integração das ações e serviços de saúde entre os
entes federados.
III. Articular políticas e programas de interesse para a
saúde, cuja execução envolva áreas não
compreendidas no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS).

A variação na incidência de uma doença, cujos ciclos
coincidem com as estações do ano, é denominada
de:
A)
B)
C)
D)
E)

variações sazonais.
variações irregulares.
estudos de migrantes.
variações cíclicas.
epidemia progressiva.

Conforme análise, marque a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Somente o I está correto.
Somente o II está correto.
Somente o III está correto.
Somente I e II estão corretos.
Somente II e III estão corretos.
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Questão 32

Questão 30

Um médico ginecologista está atendendo no
ambulatório de uma unidade básica de saúde de um
distrito rural, distante 20 minutos do hospital regional,
no qual há uma base do SAMU (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência). No final do
expediente, ele é o único médico presente na
unidade; chega à sala um senhor de 90 anos,
acompanhado de seus dois filhos, que se queixa de
dor precordial, tipo aperto, com irradiação para
membro superior esquerdo, iniciada há seis horas,
quando subia para o segundo andar da casa. No
exame físico, o paciente não apresenta alterações,
estando com a pressão arterial de 152 x 76 mmHg,
frequência cardíaca de 84 bpm e respiratória de
16 irpm. A conduta correta desse médico é:

A Vigilância Sanitária faz parte da Vigilância em
Saúde e pode ser definida como:
A) a ç õ e s d e m o n i t o r a m e n t o c o n t í n u o d o
país/estado/região/município/equipes, por meio
de estudos e análises que revelem o
comportamento dos principais indicadores de
saúde.
B) ações centradas nos fatores não biológicos do
meio ambiente que possam promover riscos à
saúde humana.
C) conjunto de ações que proporciona o
conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes da saúde individual ou coletiva.
D) conjunto de atividades que se destina, por meio
das ações de vigilância epidemiológica e
vigilância sanitária, à promoção e à proteção da
saúde dos trabalhadores.
E) conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos
problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde.

A) avisar que seu horário terminou, chamar uma
ambulância do SAMU para atendê-lo e ir embora.
B) fornecer 5 mg de dinitrato de isossorbida, via
sublingual, e pedir que a família leve o paciente
até o hospital regional.
C) chamar a ambulância do SAMU e prestar os
primeiros socorros ao paciente até que a equipe
chegue.
D) avisar à família que o problema de saúde do
paciente não é de sua área de atuação
(especialidade) e pedir para levá-lo até o hospital
regional.
E) colocar o paciente em seu carro, junto com a
família, e levá-lo até o hospital regional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 31
Um servidor de um órgão do Poder Executivo Federal
é acompanhado pelo Psiquiatra da instituição por
causa de um transtorno bipolar e por estar em uso de
carbonato de lítio. Considere que a droga está com
nível sérico adequado, e o quadro clínico,
estabilizado. Esse servidor está sofrendo um
processo administrativo disciplinar por ausentar-se
do serviço durante o expediente, sem prévia
autorização do chefe imediato. O médico é
convocado a prestar esclarecimentos à comissão que
está analisando o caso. A conduta correta desse
médico, com base no novo Código de Ética Médica
(Resolução CFM n° 1.931/2009), é:

Questão 33
Uma paciente de 18 anos procura atendimento na
unidade básica de saúde, pois apresenta cansaço
aos esforços. No exame físico, apresenta palidez
cutâneo-mucosa, pressão arterial de 112 x 60 mmHg
e frequência cardíaca de 110 bpm. Exames
laboratoriais mostram hematócrito de 22,5%,
hemoglobina de 7,5 g/dL, VCM (Volume Corpuscular
Médio) de 76 fL, leucometria de 5.500 cél/mm³ com
diferencial normal, plaquetas 155.000/mm³ e
reticulócitos de 4,0%. Na hematoscopia, as hemácias
estão microcíticas e hipocrômicas, e há
policromatofilia. Considerando um hematócrito ideal
de 45%, uma hemoglobina ideal de 15,0 g/dL e que os
reticulócitos estão circulando em média por 2 dias na
periferia, marque o valor correto do Índice de
Produção Reticulocitária (Reticulocyte Production
Index):

A) dizer “que esta não é sua função” e, por isso, não
comparecer à comissão.
B) não prestar informações sobre o estado de saúde
do paciente em razão do sigilo profissional.
C) não comparecer à comissão e não prestar
esclarecimentos.
D) informar que só pode prestar este tipo de
informação em processos judiciais, na presença
de um juiz de direito.
E) informar que o paciente está bem clinicamente,
com o transtorno bipolar controlado e a
medicação em nível sérico adequado.

A)
B)
C)
D)
E)
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Questão 34

Questão 36
A valva retal média está localizada na altura da
seguinte estrutura anatômica:

Um paciente de 50 anos, sem comorbidades, realizou
um exame de sangue de rotina (check-up), o qual
mostrou colesterol total de 200 mg/dL, colesterol HDL
de 50 mg/dL e triglicerídeos de 100 mg/dL. O valor do
colesterol LDL pela fórmula padrão(Friedewald) é:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

150 mg/dL
130 mg/dL
125 mg/dL
100 mg/dL
50 mg/dL

bifurcação da aorta abdominal.
reflexão peritoneal pélvica anterior.
alça de Shafik.
próstata e vesículas seminais
músculo puborretal.

Questão 37
O clister opaco baritado é um exame de valor na
pesquisa diagnóstica das patologias colorretais. Uma
das opções aponta contraindicações a esse exame:

Questão 35
Um paciente é atendido por um médico generalista
em uma “clínica popular” com quadro de cefaleia
tensional crônica. O exame físico, incluindo avaliação
neurológica, é normal. Ao final da consulta, é prescrito
propranolol 80 mg/dia, diclofenaco de sódio
100 mg/dia, ranitidina 150 mg/dia e clonazepam 1
mg/dia. O médico sugere que o paciente passe na
farmácia de manipulação da clínica, pois, segundo
suas palavras, “a medicação sai mais em conta e dá
direito a desconto nas próximas consultas”. Com
base no novo Código de Ética Médica (Resolução
CFM n° 1.931/2009), pode-se afirmar que a conduta
do médico é:

A) Megacólon tóxico, peritonite, biópsia ou
polipectomia na parede intestinal nas primeiras
24 horas.
B) Úlcera retal solitária, biópsia ou polipectomia na
parede intestinal nas primeiras 24 horas,
hemorragia digestiva baixa.
C) Hemorragia digestiva baixa, obstrução intestinal,
biópsia ou polipectomia na parede intestinal nas
primeiras 24 horas.
D) Síndrome de Ogilvie, megacólon tóxico,
obstrução intestinal.
E) Megacólon tóxico, doença inflamatória intestinal,
biópsia ou polipectomia na parede intestinal nas
primeiras 24 horas.

A) apropriada e não há restrições éticas neste caso.
B) inapropriada, pois fórmulas de manipulação estão
proibidas na medicina desde 2009.
C) apropriada, pois o médico faz apenas uma
sugestão para o bem e comodidade do paciente. A
intenção é benéfica.
D) inapropriada, pois é vedada ao médico a sugestão
de farmácias preferenciais, bem como vincular a
receita a descontos e promoções para
procedimentos e consultas médicas.
E) inapropriada, pois este tratamento é inadequado
para o quadro de cefaleia tensional crônica.

Questão 38
Em 1954, Blaisdell descreveu a ligadura elástica de
hemorroidas. Esse procedimento foi modificado e
aperfeiçoado por Barron, em 1962. É o procedimento
mais utilizado para o tratamento ambulatorial dos
mamilos hemorroidários internos. Uma das
alternativas é correta em relação ao método.
Aponte-a.
A) O anel elástico deve ser aplicado sempre abaixo
da linha pectínea para evitar a dor, pois essa
localização corresponde a uma área insensível.
B) Uma das vantagens do aparelho de sucção é a
apreensão de maior quantidade de tecido
hemorroidário, permitindo a retirada de mamilos
hemorroidários de maior volume.
C) Quando se utiliza o aparelho de Mc Givney
habitualmente, é necessário um auxiliar para
manter o anuscópio em posição.
D) Caso o paciente sinta dor algumas horas após o
procedimento, a conduta ideal é a retirada do anel
elástico no consultório médico.
E) As papilas anais hipertróficas podem ser tratadas
de modo satisfatório com as ligaduras elásticas,
assim como alguns plicomas anais de menor
porte.
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Questão 39

Questão 41
Em relação aos abscessos anais, é correto afirmar:

A hemorroidopexia grampeada (PPH) ou
procedimento de Longo foi descrita por esse autor em
1998. É uma técnica segura e consagrada para o
tratamento cirúrgico das hemorroidas de III e
IV graus, assim como dos prolapsos hemorroidários
mucosos circulares. Uma das alternativas é correta
em relação a essa técnica operatória:

A) O abscesso anal deve ser sempre drenado de
forma urgente, não havendo necessidade de
apresentar maturação ou local de flutuação.
B) O abscesso isquiorretal é o mais comum dos
abscessos anais, respondendo por 40% a
45% dos casos.
C) A fistulotomia anal, simultânea à drenagem do
abscesso anal, é um procedimento
contraindicado e não deve ser realizado.
D) A drenagem dos abscessos anais isquiorretais
deve ser realizada o mais lateralmente possível
em relação ao orifício anal, a fim de evitar-se a
lesão esfincteriana.
E) A técnica de Hanley é contraindicada no
tratamento dos abscessos pós-anais, pois existe
a grande possibilidade de formação de uma fístula
profunda de difícil tratamento.

A) O prolapso retal também pode ser tratado de
modo satisfatório com o uso do PPH.
B) A maior preocupação técnica para o cirurgião é a
colocação da linha de grampeamento acima do
canal anal.
C) O uso do PPH também corrige as fissuras anais
durante a hemorroidopexia, pois alarga o canal
anal, diminuindo a hipertonia esfincteriana.
D) A p o s i ç ã o e m c a n i v e t e “ j a c k k n i f e ” é
contraindicada para a realização da
hemorroidopexia grampeada, que deve ser
efetuada em posição de litotomia forçada.
E) A presença de tecido infectado ou gangrenado
não é contraindicação para a hemorroidopexia
grampeada, pois esse tecido é retirado
juntamente com os mamilos hemorroidários ao se
disparar o aparelho.

Questão 42
As fístulas anais são, em geral, decorrentes de
processos supurativos, como os abscessos anais, e
podem apresentar-se de várias formas e com
variações anatômicas diversas. O tratamento é
cirúrgico, sendo obrigatória a identificação dos
trajetos fistulosos para se realizarem os
procedimentos indicados. A regra de Goodsall, para a
identificação dos trajetos fistulosos anais, está
descrita corretamente em uma das opções abaixo:

Questão 40
A fissura anal é uma solução de continuidade no canal
anal que se pode estender da junção muco-cutânea
até a linha pectínea. Afeta a ambos os sexos e tem
como localização principal a linha média posterior do
canal anal. As fissuras anais, em sua maioria, estão
relacionadas com a hipertonia esfincteriana, e a base
de seu tratamento é direcionada para essa alteração
fisiopatológica. A opção correta em relação ao
tratamento da fissura anal é:

A) Os trajetos fistulosos anteriores se dirigem para a
cripta anal contralateral em trajeto curvilíneo, e os
posteriores, para a cripta anal correspondente,
em trajeto retilíneo.
B) Os trajetos fistulosos anteriores podem se dirigir
para qualquer cripta anterior, de maneira
aleatória, em trajeto retilíneo, e os posteriores,
para a cripta anal correspondente, em trajeto
curvilíneo.
C) Os trajetos fistulosos anteriores seguem sempre a
direção das fibras musculares do esfíncter
interno, e os trajetos fistulosos posteriores, a
direção das fibras musculares do esfíncter
externo.
D) Os trajetos fistulosos anteriores seguem para a
cripta anal correspondente, de forma retilínea, e
os trajetos fistulosos posteriores seguem para a
cripta mediana posterior, em um trajeto curvilíneo.
E) Os trajetos fistulosos anteriores seguem para
qualquer cripta do quadrante correspondente, de
forma curvilínea, e os trajetos posteriores, para a
cripta mediana posterior, de forma retilínea.

A) Nos casos refratários ao tratamento clínico em
pacientes do sexo feminino, a manobra de Lord
deve ser efetuada antes da indicação do
tratamento cirúrgico.
B) A aplicação local de nitrato de prata no leito
fissurário é recomendável nas fissuras anais
agudas, não havendo necessidade do uso de
anestésicos locais, pois o método é indolor.
C) A esfincterotomia anal interna posterior no leito
fissurário é, atualmente, a técnica de escolha no
tratamento cirúrgico das fissuras anais crônicas.
D) A esfincterotomia anal lateral interna, utilizandose a técnica de Notaras, não deve ser utilizada,
pois ocorrem abscessos perianais em cerca de
8% dos casos operados por essa técnica.
E) Incontinência para flatos e soiling, após a
esfincterotomia anal interna, são mais comuns em
mulheres, pelo fato de o canal anal na mulher ser
mais curto.
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Questão 45

Questão 43

O HNPCC (Hereditary Non-polyposis Colorectal
Cancer) é um tipo particular de câncer colorretal, de
caráter hereditário, autossômico dominante que afeta
pessoas da mesma família e apresenta
características peculiares que permitem criar critérios
de classificação diagnóstica e de aconselhamento
genético. São características do HNPCC:

A procidência do reto pode ser abordada
cirurgicamente pelas vias abdominal e perineal. As
principais abordagens cirúrgicas perineais utilizadas
atualmente são a cirurgia descrita por
William Altemeier, em 1971, e a cirurgia descrita por
Edmond Delorme, em 1900. Do ponto de vista
técnico, essas operações cirúrgicas consistem,
respectivamente, em:

A) O HNPCC está ligado ao gen APC do
cromossoma 5q21, responsável pelo reparo
(mismatch) do DNA.
B) A síndrome de Lynch apresenta o câncer
colorretal como o mais frequentemente
diagnosticado, e o carcinoma de pâncreas como o
câncer extracolônico mais frequente.
C) Os tumores distais à flexura esplênica são mais
frequentemente encontrados no HNPCC e são do
tipo polipoide bem diferenciado.
D) Os pólipos adenomatosos não são os precursores
dos tumores colorretais na HNPCC.
E) Uma alta frequência de instabilidade de
microssatélites é encontrada em pacientes com
HNPCC.

A) retopexia perineal com aproximação anterior do
complexo elevador do ânus e mucosectomia retal
com plicatura da serosa retal.
B) retossigmoidectomia perineal com aproximação
da fáscia endopélvica e mucosectomia retal com
plicatura da parede do ânus.
C) retossigmoidectomia perineal com aproximação
anterior ou posterior do complexo elevador do
ânus e mucosectomia retal com plicatura da
parede retal prolapsada.
D) retopexia perineal com aproximação do assoalho
pélvico total e plicatura do complexo elevador do
ânus com mucosectomia parcial do reto.
E) retopexia perineal com grampeamento anal e
inversão com plicatura do prolapso, seguida de
aproximação do complexo elevador do ânus.

Questão 46
Um paciente do sexo masculino, 63 anos, apresenta
adenocarcinoma de sigmoide diagnosticado por
exame colonoscópico. É submetido à
retossigmoidectomia, evoluindo sem complicações
no pós-operatório e obtendo alta hospitalar. O exame
da peça cirúrgica e o inventário da cavidade
abdominal demonstram que o tumor invade as
camadas da muscular própria do cólon atingindo a
subserosa, apresenta invasão metastática de dois
linfonodos regionais e ausência de metástases à
distância no inventário da cavidade abdominal. O
estagiamento TNM desse tumor é:

Questão 44
Um paciente do sexo masculino, 20 anos, é atingido
por um projétil de fuzil militar, calibre 7.62 mm, na
região abdominal. O projétil perfura a fossa ilíaca
direita, transfixa o abdome e sai na região lombar do
mesmo lado, produzindo grande lesão de partes
moles, com exposição do conteúdo da cavidade
abdominal. O paciente encontra-se em choque e,
após reanimação, é submetido à laparotomia que
demonstra explosão do ceco e cólon ascendente,
com destruição maciça dos tecidos moles da goteira
parietocólica direita. O ureter e vasos ilíacos são
poupados. A conduta técnica ideal diante do caso é:

A)
B)
C)
D)
E)

A) anastomose ileocólica com drenagem da
cavidade abdominal.
B) ressecção da zona lesada com ileostomia
terminal e fístula mucosa do cólon.
C) anastomose ileocólica com ileostomia em alça de
proteção.
D) anastomose ileocólica sem drenagem da
cavidade abdominal.
E) colectomia total com ileorreto anastomose.
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T3,N1,M0 – estágio III
T3,N2,M0 – estágio IIIb
T2,N1,M0 – estágio IIIa
T2,N2,M0 – estágio II
T4,N1,M0 – estágio III
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Questão 49

Questão 47

A proctite actínica complicada com sangramento
pode ser tratada por um dos métodos descritos
abaixo:

Um paciente de 65 anos é atendido no serviço de
emergência com quadro de diverticulite aguda do
sigmoide. Após os exames clínico, laboratorial e de
imagens é classificado como portador de diverticulite
aguda, estágio III da classificação de Hinchey. O
cirurgião assistente indicou a cirurgia, sendo o
procedimento de Hartman a técnica adotada. O
procedimento de Hartman é uma técnica segura e
consagrada, mas apresenta como principal
desvantagem:

A) aplicação de gaze embebida com solução de
formol a 4%.
B) aplicação de solução salina hipertônica a 5% em
forma de clisteres.
C) embrocação retal com permanganato de
potássio.
D) colocação de placas de gelfoam na mucosa retal
através do anuscópio.
E) lavagem retal com solução de azul de metileno.

A) maior dificuldade técnica de realização.
B) maior contaminação da cavidade abdominal pelo
extravasamento de material fecal, durante a
manipulação cirúrgica.
C) cerca de 35% a 45% dos pacientes permanecem
com o estoma, não sendo possível a reconstrução
do trânsito intestinal.
D) em casos de diverticulite grave, pode ocorrer a
deiscência e necrose do coto retal.
E) maior incidência de procidência de reto no coto
retal remanescente.

Questão 50
A estenose das colostomias deve ser tratada
corretamente da seguinte forma:
A) dilatação com velas de Hegar e manobras de
dilatação digital, com colocação de pessário,
durante duas semanas, para promover a dilatação
permanente do estoma.
B) incisão na borda da colostomia e dilatação digital
lateral da fáscia estenosada, nos quatro
quadrantes.
C) zetaplastia em torno do orifício da colostomia ou
avanço de pele pela técnica do Y-V.
D) descolamento da pele e ressutura da pele na
borda da colostomia. Caso não seja possível,
promover um avanço de mucosa, com
descolamento interno, e ressutura na pele.
E) incisão da pele em torno da colostomia, com
tração e liberação do cólon e confecção de novo
estoma. Caso não seja possível a liberação,
realizar a laparotomia e a confecção de novo
estoma.

Questão 48
Um paciente de 37 anos apresenta dor em região
sacra, seguida de constipação intestinal, com seis
meses de evolução. Procurou tratamento em clínica
ortopédica sem sucesso, sendo encaminhado ao
serviço de coloproctologia. O toque retal identifica
massa retrorretal endurecida, firme, de consistência
elástica, com mucosa retal intacta. A confirmação da
massa tumoral é feita pela ressonância magnética
que também demonstra invasão neoplásica da peça
sacra. Uma das alternativas abaixo é correta em
relação ao caso. Identifique-a.
A) O tumor maligno mais frequente da região
pré-sacra é o osteossarcoma e, neste caso, o
tratamento é a ressecção sacra com
linfadenectomia regional, seguida de radioterapia
pós-operatória.
B) O cisto dermoide maligno é o tumor mais comum
na região pré-sacra, e seu tratamento é a
ressecção da lesão com retirada parcial da peça
sacra e radioterapia pós-operatória.
C) O tratamento da lesão descrita é dependente da
biópsia com agulha da massa tumoral, que deve
ser realizada guiada por tomografia
computadorizada.
D) O cordoma sacrococcígeo é o tumor maligno mais
frequente do espaço pré-sacro e seu tratamento
consiste na completa ressecção em bloco do
tumor, do cóccix e dos segmentos inferiores da
peça sacra.
E) O teratocarcinoma é o diagnóstico mais provável
para o caso, e seu tratamento consiste na
ressecção da massa tumoral e da peça sacra
através do acesso posterior de Paul Kraske.
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