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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 



 2

01 - Assinale a opção em que as palavras se completam com a letra entre parênteses: 
a) gor_eia/ apo_eu ( j ). 
b) contor_ão/ mi_anga ( ç ). 
c) proe_a/ análi_e ( z ). 
d) en_ofre/ fa_ada ( x ). 
 
02 - Assinale a frase em que há erro no emprego do pronome pessoal: 
a) Ela é contra eu estar aqui. 
b) O namoro acabou, nada mais há entre eu e ti. 
c) Júlio só pensa em si. 
d) A tia trouxe as crianças consigo. 
 
03 - Das frases abaixo, assinale a que não está pontuada corretamente: 
a) Os candidatos, nervosos, esperavam o resultado. 
b) Nervosos, os candidatos esperavam o resultado. 
c) Os candidatos esperavam o resultado. 
d) Os candidatos, esperavam nervosos, o resultado. 
 
04 - Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal: 
a) Já estou quites com o banco. 
b) Anexo enviamos uma foto. 
c) Nós continuávamos alerta. 
d) Não será permitida interferência de ninguém. 
 
05 - Observe as duas frases abaixo: 
              O jornal a que o empresário aludiu lhe fazia duras críticas. 
              Todos visam uma vida de paz.  
Quanto à regência verbal, pode-se dizer que: 
a) Só a primeira está certa. 
b) Só a segunda está certa. 
c) Ambas estão certas. 
d) Ambas estão erradas. 
 

06 - Um prêmio de 22 milhões da loteria federal deve ser dividido por um grupo de amigos. Ademar, o 
responsável por fazer a aposta pelo grupo, irá receber 1/8 do valor total do prêmio, sendo que doará 2% de sua 
parte para instituições de caridade. O valor a ser doado por Ademar é de: 
a) R$ 5000,00. 
b) R$ 5500,00. 
c) R$ 55000,00. 
d) R$ 55500,00. 
 
07 - Um muro com 2,5 m de altura e 40 m de comprimento foi construído por 4 trabalhadores, em 5 dias de 
trabalho. Respeitando-se o mesmo ritmo de trabalho, se o muro tivesse 3 m de altura e comprimento de 30 m, 
para ser construído em 6 dias seriam necessários: 
a) 2 trabalhadores. 
b) 3 trabalhadores. 
c) 4 trabalhadores. 
d) 5 trabalhadores. 
 
08 - A terça parte de 5, subtraída do quadrado de 3, tem como resultado: 
a) 22/3. 
b) 13/3. 
c) –22/3. 
d) –13/3. 
 

09 - O volume de água no interior de uma pirâmide quadrangular regular, com diagonal da base medindo  
dm, e altura de 0,5 m, é suficiente para encher: 
a) 10 recipientes com capacidade para 1,5 litro. 
b) 8 recipientes com capacidade para 2 litros. 
c) 6 recipientes com capacidade para 3 litros. 
d) 4 recipientes com capacidade para 5 litros. 
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10 - Wesley desenhou um triângulo ABC, retângulo em B, sendo a, b e c, as medidas do comprimento dos lados 
BC, AC e AB, respectivamente. Em relação a esse triângulo, ele escreveu: 
I - o lado b é o maior dos lados desse triângulo. 
II - se  = 40º, então  = 40º. 
III - se a = 5 cm, b = 13 cm e c = 12 cm, então a área desse triângulo é de 30 cm2. 
IV - se a = 3 cm e b = 4 cm, então c = 5 cm. 
Está correto o que se afirma: 
a) Apenas em I. 
b) Apenas em I e III. 
c) Apenas em II e IV. 
d) Apenas em IV. 
 

11 - Com relação ao aleitamento materno, assinale a alternativa incorreta: 
a) A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil recomendam amamentação exclusiva até 
os seis meses e complementada até os dois anos ou mais. 
b) Existem evidências de que há vantagens em se iniciar os alimentos complementares antes dos seis meses (salvo em 
alguns casos individuais), podendo, inclusive, haver prejuízos à saúde da criança. 
c) No segundo ano de vida, o leite materno continua sendo uma importante fonte de nutrientes, além de continuar 
conferindo proteção contra doenças infecciosas. 
d) Aleitamento Materno Exclusivo é aquele no qual a criança recebe somente leite materno, direto do seio ou 
ordenhado, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, suplementos minerais 
ou medicamentos. 
 
12 - Com relação as doenças cardiovasculares e suas medidas preventivas, assinale a alternativa correta: 
a) Ácidos graxos saturados, presentes na gordura animal, elevam o risco cardiovascular. 
b) Dietas tradicionais baixas em gordura animal reduzem doença e mortalidade cardiovascular. 
c) Gorduras de carnes e laticínios são as maiores fontes externas de colesterol. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
13 - Com relação a anticoncepção, assinale V para verdadeiro e F para falso, e em seguida marque a opção que 
contem a sequência correta: 
(   ) Métodos Naturais → coito interrompido, ducha pós-coital, prolongamento da amamentação e abstinência 
periódica ou ritmo. 
(   ) Métodos de Barreira → condom, diafragma e espermicida. 
(   ) Métodos Hormonais → anticoncepcional oral e não-oral. 
a) F, V, F. 
b) V, F, V. 
c) F, F, V. 
d) V, V, V. 
 
14 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A presbiacusia é a causa mais comum de deficiência auditiva no idoso, porém o déficit auditivo muitas vezes não é 
reconhecido pelo paciente e pode não ser motivo de queixa. 
b) No idoso, a limitação na movimentação dos ombros pode aparecer de forma insidiosa e, por vezes, sem dor. Essa 
disfunção pode levar a dificuldades na execução de tarefas como dirigir e vestir-se. 
c) O processo normal de envelhecimento está associado a uma diminuição da acuidade visual devido a alterações 
patológicas das lentes oculares, geradas ao longo dos anos. 
d) A freqüência e a intensidade da atividade sexual podem mudar ao longo da vida; entretanto, problemas na capacidade 
de desfrutar do prazer nas relações sexuais não devem ser considerados como parte normal do processo de 
envelhecimento. 
 
15 - São critérios diagnósticos da Associação Americana de Reumatologia para Artrite Reumatóide: 
I - Nódulos reumatóides / Fator reumatóide sérico presente. 
II - Rigidez matinal com pelo menos uma hora de duração por seis semanas / Alterações radiográficas. 
III - Artrite de 3 ou mais articulações por 4 semanas / Nódulos reumatóides. 
IV - Rigidez matinal com pelo menos 30 minutos de duração / fator reumatóide sérico presente. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
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16 - De acordo com o calendário vacinal 2011/2012 da Sociedade Brasileira de Pediatria, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) A primeira dose da vacina da hepatite B deve ser aplicada nas primeiras 12 horas de vida. 
b) Crianças com peso de nascimento igual ou inferior a 2 kg ou com menos de 37 semanas de vida devem receber 4 
doses da vacina contra hepatite B – esquema 0, 1, 2 e 6 meses. 
c) A vacinação contra o rotavírus é realizada aos 2 e aos 4 meses. 
d) A vacinação da febre amarela deve ser realizada a partir de 9 meses de idade. 
 
17 - Com relação à obesidade, assinale a alternativa que contém incorretamente os sinais clínicos de doenças 
freqüentes em crianças e adolescentes com excesso de peso: 
a) Dermatológicos: Acantose Nigricans, estrias e hirsutismo. 
b) Ortopédicos: Joelho varo e pé plano. 
c) Cardiovascular: Hipertensão arterial sistêmica. 
d) Gastrointestinais: Refluxo gastroesofágico e constipação intestinal. 
 
18 - Com relação a enxaqueca, assinale a alternativa que contém sintomas relacionados a este tipo de cefaléia: 
a) Dor latejante de moderada a forte intensidade. 
b) Fotofobia e fonofobia. 
c) Alterações oculares como pontos luminosos, escuros ou linhas em “zig zag” que antecedem ou acompanham as crises 
de dor. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
19 - A consulta pré-natal tem como objetivos principais a avaliação do estado de saúde materno e fetal, a 
identificação de fatores de risco que possam alterar o equilibrio da gravidez e a determinação da idade 
gestacional.  Com relação ao pré-natal, assinale a alternativa correta: 
a) A primeira consulta deve ocorrer o mais cedo possível, sendo o número de consultas recomendado entre 12 e 14, 
porém existem algumas orientações para reduzir esse número para 6 a 9 consultas. 
b) O Ministério da Saúde recomenda consultas mensais até 36 semanas. 
c) Não há limitação para os exercícios físicos, mas a paciente deve ser orientada a realizá-la com moderação e a evitar 
situações que coloquem em risco a gestação. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
20 - Com relação a prevenção de doenças mamárias, assinale a alternativa incorreta: 
a) A mamografia tornou-se um importante método na detecção de lesões impalpáveis e na seleção de mulheres cujas 
mamas estejam aparentemente normais. Porém, exames em massa são dispendiosos, principalmente se a mamografia 
for utilizada indiscriminadamente em todas as mulheres em fase de risco, acima de 40 anos. 
b) Para mulheres consideradas de risco, com história familiar, os exames de imagem devem começar 10 anos antes da 
idade com que seu familiar mais jovem teve câncer de mama. 
c) Recomenda-se que o auto-exame seja feito quinzenalmente, sendo que mulheres em idade fértil devem efetuá-lo uma 
semana após o início da menstruação. 
d) Estudos epidemiológicos indicam que os fatores ambientais são responsáveis por pelo menos 80% da incidência de 
câncer de mama, sugerindo uma menor participação da hereditariedade do que em outras doenças, como cardíacas, 
psiquiátricas, reumáticas e auto-imunes. 
 
21 - Com relação a Hanseníase, assinale V para verdadeiro e F para falso e em seguida marque a opção que 
contém a sequência correta de cima para baixo: 
(   ) É uma doença crônica granulomatosa causada pelo Mycobacterium leprae (bacilo de Hansen). 
(   ) O único reservatório do germe é o doente de formas bacilíferas, e atransmissão ocorre sempre entre doente e 
contatos, dispensando-se vetores ou fômites na propagação da moléstia. 
(   ) Hanseníase paucibacilar é indeterminada com reação de Mitsuda negativa e tuberculóide. 
(   ) Hanseníase Multibacilar indeterminada com reação de Mitsuda negativa, dimorfa e virchowiana. 
a) V, V, V, F. 
b) F, V, F, V. 
c) V, V, F, V. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
22 - Com relação a tuberculose, assinale a alternativa incorreta: 
a) Ocorre com maior freqüência em adultos jovens, e na maioria dos casos compromete os pulmões. 
b) É uma doença de notificação compulsória no Brasil. 
c) A prevenção inclui medidas como vacinação com BCG intradérmico e a quimioprofilaxia com hidrazida. 
d) O tratamento deve ser feito em todos os casos diagnosticados, com esquemas terapêuticas eficazes e com fármacos 
de alta toxicidade, administrados de forma regular por um período que varia de 6 a 12 meses. 
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23 - A Osteoporose é um distúrbio osteometabólico caracterIzado pela  diminuição da  densidade  mineral  óssea 
(DMO), com deterioração da microarquitetura óssea, levando a um aumento da fragilidade esquelética e do risco 
de fraturas. Com relação a osteoporose, assinale a alternativa correta: 
a) As fraturas são as principais manifestações clínicas da osteoporose, sendo as mais freqüentes de clavícula, fêmur e 
antebraço. 
b) As fraturas decorrentes da osteoporose têm grande importância na sociedade brasileira. Apresentam graves 
conseqüências físicas, financeiras e psicossociais, afetando o indivíduo, a família e a comunidade. 
c) A prevalência de osteoporose e incidência de fraturas variam de acordo com o sexo e a raça. As mulheres brancas na 
pós-menopausa apresentam maior incidência de fraturas. 
d) Atinge homens e mulheres com predominância no sexo feminino com deficiência estrogênica e indivíduos idosos. 
 
24 - O diagnóstico de asma se dá mediante a identificação de critérios clínicos e funcionais, obtidos por anamnese 
e exame físico, acrescidos de avaliação funcional pulmonar sempre que possível. Outros diagnósticos devem ser 
adequadamente excluídos. A doença se caracteriza pelos seguintes achados clínicos (assinale V para verdadeiro e 
F para falso): 
(   ) Sintomas recorrentes de obstrução das vias aéreas, como chiado no peito (sibilos), tosse, dificuldade  para 
respirar, aperto no peito. 
(   ) Os sintomas podem ocorrer/piorar à noite ou pela manhã ao despertar;  ou ocorrerem ou piorarem com 
exercício, infecção respiratória, exposição a alérgenos/irritantes inalatórios (verificar o perfil ocupacional), 
mudanças climáticas, riso ou choro intensos, estresse, ciclo menstrual. 
(   ) Sinais de obstrução das vias aéreas, como sibilos expiratórios, hiperexpansão pulmonar e tiragem intercostal. 
(   ) O exame físico pode ser normal no período intercrises, o que não exclui o diagnóstico de asma. 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo: 
a) F, F, V, V. 
b) V, F, V, F. 
c) V, V, V, V. 
d) V, F, V, V.  
 
25 - Com relação a DPOC, assinale a alternativa correta: 
I - A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma enfermidade respiratória prevenível e tratável, que se 
caracteriza pela presença de obstrução crônica do fluxo aéreo, que não é totalmente reversível. 
II - A obstrução do fluxo aéreo é geralmente progressiva e está associada a uma resposta inflamatória anormal 
dos pulmões à inalação de partículas ou gases tóxicos, causada primariamente pelo tabagismo. 
III - São fatores de risco para DPOC: Deficiência de alfa-1 antitripsina, hiper-responsividade brônquica e 
prematuridade. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
 
26 - Com relação ao câncer de próstata, assinale a alternativa correta: 
a) Assim como em outros cânceres, a idade é um marcador de risco importante, ganhando um significado especial no 
câncer da próstata, uma vez que tanto a incidência como a mortalidade aumentam exponencialmente após a idade de 50 
anos. 
b) História familiar de pai ou irmão com câncer da próstata antes dos 60 anos de idade é um marcador importante, 
podendo aumentar o risco de 3 a 10 vezes em relação à população em geral e podendo refletir tanto características 
herdadas quanto estilos de vida compartilhados entre os membros da família. 
c) Consumo excessivo de álcool, tabagismo e vasectomia são fatores detectados que apresentam associações com 
câncer da próstata. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
27 - Com relação à úlcera péptica, assinale V para verdadeiro e F para falso: 
(   ) Intratabilidade, hemorragia, perfuração e obstrução são indicações clássicas para o tratamento cirúrgico da 
úlcera péptica. 
(   ) O exame de escolha para o diagnóstico é a endoscopia digestiva alta. 
(   ) O sintoma característico é a dor epigástrica. A dor ocorre 2 a 3 horas após as refeições e não é obtido alívio 
através da ingesta de alimentos ou uso de antiácidos. 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo: 
a) V, F, V. 
b) V, V, F. 
c) F, F, V. 
d) F, V, F. 
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28 - Gestante, 27 anos, apresenta glicemia de jejum em primeira consulta pré-natal de 95 mg/dl (na ocasião – 10 
semanas). Assinale a alternativa correta:   
a) Paciente deve repetir prontamente a glicemia de jejum. 
b) Exame considerado normal – sem alterações. 
c) Paciente deve realizar TTG 75g/2 horas entre 24ª e 28ª semana. 
d) Paciente portadora de diabetes gestacional. 
 
29 - Assinale a afirmativa correta no que diz respeito as atribuições específicas do médico - modelo ESF/SUS: 
I - Realizar consultas clínicas e procedimentos, e quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários. 
II - Realizar assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. 
III - Realizar apenas atividades de demanda programada em clínica médica, pediatria, ginecologia-obstetrícia e 
cirurgias ambulatoriais. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
30 - Assinale V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima 
para baixo: 
(   ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou um relatório com recomendações de centralização, 
participação popular e eficiência da gestão local. Estas recomendações passaram a constituir o projeto de 
Reforma Sanitária Brasileira. Surge à implantação do SUS. 
(   ) O Sistema único de Saúde, estabelecido pela Constituição e regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde 
8.080/90, tem entre seus princípios básicos a universalidade do atendimento, ou seja, proporcionar à população o 
acesso às ações e aos serviços de saúde, observando princípios como o da equidade e da integralidade. 
(   ) A construção do SUS é um processo no qual a diretriz da centralização das ações e dos serviços de saúde vem 
se desenhando desde o movimento pela reforma Sanitária, na década de 60. 
a) V, F, V. 
b) F, V, F. 
c) V, V, V.  
d) F, F, F. 
 

 


