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01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização
da prova (caneta, lápis, borracha e apontador) e a Cédula de Identidade.

02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:

a) este caderno de prova; e
b) a folha de respostas.

CADERNO DE PROVA

04. Este caderno de prova deve conter 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Confi-
ra-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a
chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre
falhas na impressão e/ou montagem.

05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.
07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.

FOLHA DE RESPOSTAS

08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos
na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.

09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul
ou preta, escrita grossa. Não faça uso de borracha ou corretivo.

10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma

resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão
consideradas nulas.

12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do
local de prova.

LEMBRETES IMPORTANTES

13. Guarde o seu relógio antes do início da prova. O tempo de realização da prova será contro-
lado pelo Fiscal de sala.

14. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o.
15. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 1 (uma) hora de seu

início.
16. Você poderá levar o seu caderno de prova somente após duas horas do início da prova.
17. Duração da prova: 03h (três horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candi-

dato e ao preenchimento da folha de respostas.
18. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao

mesmo tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da
sala.

19. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes
da folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

INSTRUÇÕES
[Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 003/2011 do Município de Quatro Barras.]

CERTO

Errado

Somente UMA
resposta certa
em cada ques-
tão. Leia atenta-
mente e mar-
que a que achar
correta.

Não use

Não use

Identidade com foto
sobre a carteira escolar
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MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2011
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LÍNGUA PORTUGUESA

01.01.01.01.01. Leia com atenção a charge a seguir:

Folha de S. Paulo, 02/09/2011, página 02.

Em relação à tirinha em questão e a seus conheci-
mentos, NÃO podemos afirmar que:
a) os vocábulos “saúde” e “tim-tim” possuem sentidos

diferentes nos dois quadrinhos.
b) a palavra “saúde” classifica-se como substantivo nos

dois casos em que é utilizada.
c) temos uma crítica ao modo como são geridos os re-

cursos públicos, muitas vezes sendo desviados para
fins ilícitos.

d) para transmitir suas ideias, o autor se vale da lingua-
gem verbal e não verbal.

e) a dissimulação demonstrada pelos personagens re-
vela um total descaso para com o dinheiro público e
ilustra, infelizmente, muitas situações comuns em
nosso Brasil contemporâneo.

02.02.02.02.02. Assinale a alternativa que apresenta palavras
(analise as palavras em destaque) cuja grafia foi al-
terada pelo Novo Acordo Ortográfico (Decreto n.º
6.583/2008):
a) Eles vêm hoje da praia. – Ele não pára de se coçar

em público.
b) A terra é achatada nos pólos. – Vocês não têm

educação.
c) Ele não pôde ontem estar aqui. – Foi uma bela

experiência.
d) Os cientistas crêem no impossível. – Pode ficar

tranqüilo!
e) Eles lêem notícias sensacionalistas. – Ela morreu

na miséria.

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2011

03.03.03.03.03. Assinale a alternativa em que há ERRO(S) no
emprego do acento grave, indicativo de crase:
a) O Consultório de Endocrinologia passará, à partir de

hoje, a atender em novos horários: de segunda à
sexta, das 09 às 18 horas.

b) A jornalista se referiu às declarações dadas pelo mi-
nistro quando vieram à tona as notícias sobre os des-
vios de verbas.

c) O povo foi às urnas com a certeza de que nada mu-
daria.

d) Por um ingresso a preço popular, cada turista pode
comprar um ingresso que dá direito à maioria das
atrações do local.

e) Ele se dirigiu à praça central da cidade e proferiu um
discurso bastante enérgico em favor daqueles desam-
parados.

04.04.04.04.04. Assinale a alternativa em que o verbo HAVER
NÃO está aplicado de acordo com a norma culta:
a) Parabéns, candidatos! Vocês se houveram muito

bem.
b) Vocês haverão de se entender comigo um dia, seus

debochados!
c) Os políticos haviam chegado à conclusão de que

era necessária uma nova Carta Magna.
d) Haverão dias em que vocês vão lembrar-se dos meus

conselhos.
e) Os serventes houveram por bem homenagear o

prefeito.

05.05.05.05.05. Assinale a alternativa em que a palavra “até”
possui basicamente o mesmo significado que na frase
a seguir:

Eles caminharam juntos até a entrada do parque e,
então, cada um seguiu por caminhos diversos.
a) Até que ele se esforça, mas lhe falta um conhecimento

técnico mais profundo.
b) Todos terão de ser avaliados, até mesmo os diretores

da repartição.
c) Aquela loja comercializava até discos antigos.
d) Todos se empenharam na homenagem prestada, até

aqueles que não conviviam diretamente com ela.
e) Ele nadou até a ilha, onde encontrou seus familiares.
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07.07.07.07.07. Com relação à tipologia de linguagem, é vá-
lido dizer que o texto em questão:
a) apresenta uma linguagem errada, pois há uma série

de erros ortográficos que evidenciam o insuficiente
domínio linguístico do autor.

b) apresenta predomínio  do uso da linguagem culta, de
acordo com as normas de ortografia oficial vigentes.

c) apresenta uma série de marcas da oralidade, mas
apenas nas falas do caboclo.

d) evidencia o quanto os usuários da língua portuguesa,
no Brasil, não dominam as regras gramaticais, pois
até mesmo os escritores não respeitam a norma pa-
drão.

e) foi escrito numa variante linguística mais popular, que
procura transcrever algumas expressões utilizadas,
na oralidade, por pessoas oriundas do interior, confe-
rindo ao texto um tom de maior informalidade e maior
identificação com a história narrada.

08.08.08.08.08. Com relação às ideias presentes no texto, as-
sinale a alternativa correta:
a) Trata-se de uma narrativa verídica, de uma história

que verdadeiramente aconteceu.
b) O texto, puramente ficcional, possui um enredo

impossível de ocorrer na vida real, pois é muito difícil
imaginar que pessoas tenham atitudes semelhantes
à do caboclo da história.

c) O título não se costura muito bem com o texto, pois
não representa muito bem o desfecho da história.

d) Por se tratar de um “causo”, temos uma narrativa bem
humorada, na qual a veracidade dos fatos, isto é, se
a história aconteceu ou não, possui um valor secun-
dário.

e) O texto possui um tom bastante crítico à realidade
brasileira, o que o aproxima da temática presente na
tira da questão 01.

09.09.09.09.09. Leia com atenção a frase a seguir:
Se ele conseguisse dizer a verdade, não precisaria

passar por tantas situações desagradáveis.
Ao passarmos a forma verbal “conseguisse” para o
futuro do presente do subjuntivo, como ficaria correta-
mente escrita a frase?
a) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisará

passar por tantas situações desagradáveis.
b) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisava

passar por tantas situações desagradáveis.
c) Se ele conseguia dizer a verdade, não precisava

passar por tantas situações desagradáveis.
d) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisaria

passar por tantas situações desagradáveis.
e) Se ele conseguirá dizer a verdade, não precisaria

passar por tantas situações desagradáveis.

Texto para as questões de 06 a 08:

QUESTÃO DE INTIMIDADE
O causo que eu vou contar aqui é de um caboclo

conhecido que ficou um tempão fazendo tratamento de
saúde. O problema nunca se resolvia, mas ele insistia em
ir sempre ao mesmo médico. Era o melhor doutor da ci-
dade, capaz de curar qualquer doença. Mas o sujeito ia ao
médico, tomava os remédios prescritos, e nada. Voltava
ao médico, tentava outro remédio, e nada. O doutor já estava
com uma pulga atrás da orelha com o caso. Os colegas
davam palpite, tentavam entender, mas nada adiantava.
Até que, na vigésima consulta do caboclo, o dito cujo decidiu
contar uma novidade.
Caboclo – Dotô, tem uma coisa que preciso falá pro
sinhô...
Doutor – Pois diga, homem.
Caboclo – É que, além desse meu pobrema, tem outra
cousa tamém.
Doutor – Diga logo o que é, homem.
Caboclo – É que eu bebo cachaça todos os dias.
Doutor – Você bebe cachaça... Todos os dias... Quanta
cachaça, meu filho?
Caboclo – Ah, dotô... Eu tomo umas 10 doses de manhã,
umas 10 depois do armoço e umas 10 já de noite, que é
pra descançá.

O médico quase solta fogo pelas ventas de tão bravo,
descobrindo a razão de remédio algum fazer efeito.
Doutor – E por que é que só agora o senhor confessa que
bebe tudo isso, filho de Deus?!
Caboclo – Ah, dotô, é pruquê antes nóis num tinha essa
intimidade...

Rolando Boldrin, em Almanaque Brasil de Cultura Popular, n.º 141,
janeiro de 2011, página 34.

06.06.06.06.06. Com relação à tipologia textual, é válido dizer
que o texto em questão é predominantemente
a) dissertativo, pois há a exposição de uma tese central

– o caipira matreiro que enganava o médico –, sus-
tentada por argumentos que se organizam numa pro-
gressão lógica.

b) descritivo, na medida em que procura descrever o
quadro de doença de um caboclo, bem como o trata-
mento recebido.

c) narrativo, pois acabamos conhecendo a história cô-
mica envolvendo o médico e o caboclo.

d) informativo, pois procura fornecer ao leitor informações
precisas sobre a data, o local e as circunstâncias
em que se deu a história narrada.

e) literário, uma vez que apresenta uma linguagem
altamente elaborada, com intenção claramente
artística.
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10.10.10.10.10. Observe com atenção a imagem a seguir:

Qual é o problema central que o outdoor apresenta,
em termos de linguagem?
a) A sujeira da placa e a árvore à sua frente, o que pre-

judica a leitura plena do anúncio.
b) A ausência do hífen ligando as palavras “terça” e “feira”.
c) A grafia incorreta de algumas palavras.
d) A presença de artigo entre as palavras “todos” e “dias”.
e) A incoerência entre o que se diz nas letras maiores e

o que aparece na faixa, pois, se está aberto todos os
dias, não poderia haver um descanso semanal.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

11.11.11.11.11. Uma pessoa, desejando fazer uma pintura em
um muro vertical, apoia uma escada reta nesse muro
em um ponto localizado a 2 metros do solo. Sendo o
terreno horizontal e o ângulo formado entre a escada
e o plano do solo 30o, pode-se afirmar que o compri-
mento da escada é:
a) 4 metros;
b) 2 metros;
c) 1 metro;
d) 8 metros;
e) 32 metros.

12.12.12.12.12. Com as letras da palavra “ANO”, podemos
montar algumas outras permutações, tais como
“NOA”, “NAO” ou ainda “AON”, por exemplo. Essas
permutações, chamamos de anagramas. O número
de anagramas da palavra “ANO”, começando com a
letra “N” é:
a) 1
b) 3
c) 2
d) 4
e) 13

13.13.13.13.13. Um boleto de cobrança foi pago em atraso
no valor de R$ 56,00. Sabe-se que a multa por atraso
era de 12%. Então, pode-se afirmar que o valor original
do boleto era de:
a) R$ 46,00
b) R$ 52,31
c) R$ 50,00
d) R$ 55,00
e) R$ 20,00

Página 4/12



Elaboração: ITEDES – INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
É permitida a reprodução de questões desta prova, desde que citada a fonte.

APLICAÇÃO: 22/01/2012

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

INFORMÁTICA

14.14.14.14.14. Assinale a alternativa cujas teclas ou combi-
nações de teclas do Windows completam respectiva
e corretamente o texto a seguir:

Após selecionar um arquivo, para alterar seu nome
usa-se _____, para excluí-lo diretamente sem enviá-lo para
a lixeira usa-se _____, para copiá-lo de uma pasta para
outra é usada a sequência _____ e _____, e para movê-lo
de uma pasta para outra é usada a sequência _____ e
_____.
a) F3 | Delete | Ctrl + X | Ctrl + V | Ctrl + C | Ctrl + V.
b) F2 | Shift + Delete | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl

+ V.
c) F2 | Delete | Ctrl + V | Ctrl + C | Ctrl + X | Ctrl + V.
d) F3 | Shift + Delete | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl

+ V.
e) F2 | Delete | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl + V.

15.15.15.15.15. Em relação à Internet, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) O endereço IP (Internet Protocol) é utilizado para identi-

ficar computadores na Internet, sendo que o padrão
IPv4 usa o sistema decimal para essa identificação.

b) Com o intuito de facilitar a navegação é utilizado en-
dereços compostos de letras e números e a estes
endereços é denominado domínio.

c) Um site é composto por uma ou mais páginas, e cada
endereço de uma página é denominado URL (Uniform
Resource Locator).

d) Para a visualização de uma página na Internet é uti-
lizado um programa denominado navegador web, e o
navegador padrão do Windows é o Internet Explorer.

e) O protocolo usado durante a navegação pela Internet
para visualizar as páginas através do navegador web
é o FTP (File Transfer Protocol).
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16.16.16.16.16. A respeito da Vigilância Sanitária, analise as
afirmativas abaixo:
I. As práticas da Vigilância Sanitária, além do conhe-

cimento técnico-científico, devem pautar-se pelo con-
junto de leis fixadas no ordenamento jurídico.

II. A vigilância sanitária é um 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.

III. A atividade de vigilância sanitária faz parte das com-
petências do SUS e tem caráter prioritário, por sua
natureza essencialmente preventiva.

IV. A vigilância sanitária pode ser concebida como um
espaço de exercício da cidadania e do controle social,
por sua capacidade transformadora da qualidade dos
produtos, dos processos e das relações sociais.

V. Uma plena estruturação da vigilância sanitária é
requisito fundamental para a implantação do SUS
devido ao seu poder normativo e fiscalizatório dos
serviços contratados e da qualidade dos insumos
terapêuticos consumidos pelos serviços.

São verdadeiras as afirmativas:
a) Apenas I, III e V
b) Apenas II, IV e V
c) Apenas I, II e III
d) Apenas I, II, III e IV
e) I, II, III, IV e V

17.17.17.17.17. Segundo a Lei n.º 8080/1990, é INCORRETO
afirmar:
a) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema

Único de Saúde a execução de ações de vigilância
sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do
trabalhador e de assistência terapêutica integral, in-
clusive farmacêutica.

b) A universalidade de acesso aos serviços de saúde é
entendida como um conjunto articulado e contínuo
das ações e serviços preventivos e curativos, indivi-
duais e coletivos, exigidos para cada caso em todos
os níveis de complexidade do sistema.

c) As ações e serviços de saúde, executados pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou me-
diante participação complementar da iniciativa privada,
serão organizados de forma regionalizada e hierar-
quizada em níveis de complexidade crescente.

d) Os municípios poderão constituir consórcios para de-
senvolver em conjunto as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam.

e) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes
para garantir a cobertura assistencial à população de
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa
privada.

18.18.18.18.18. A respeito dos Conselhos de Saúde, analise
as afirmativas:

Os Conselhos de Saúde foram criados para que a
população possa exercer o controle social sobre a
gestão da saúde.
As mais diversas lideranças comunitárias são repre-
sentadas nos conselhos de saúde.
A lei n.º 8.142/1990 instituiu a formação dos Conse-
lhos de Saúde.
Os Conselhos de Saúde são formados exclusivamen-
te por representantes dos usuários do Sistema Único
de Saúde a fim de avaliar a assistência à saúde forne-
cida à população.
O controle social é a participação da sociedade no
acompanhamento e verificação das ações da gestão
pública na execução das políticas públicas, avaliando
os objetivos, processos e resultados.

Quantas afirmativas estão corretas?
a) Uma;
b) Duas;
c) Três;
d) Quatro;
e) Cinco.

19.19.19.19.19. São características do processo de trabalho
das equipes de Atenção Básica, EXCETO:
a) Definição do território de atuação das Unidades

Básicas de Saúde;
b) Encaminhamento imediato às referências para o

atendimento às urgências médicas e odontológicas;
c) Programação e implementação das atividades, com

a priorização de solução dos problemas de saúde
mais frequentes, considerando a responsabilidade da
assistência resolutiva à demanda espontânea;

d) Desenvolvimento de ações focalizadas sobre os
grupos de risco e fatores de risco comportamentais,
alimentares ou ambientais, com a finalidade de pre-
venir o aparecimento ou a manutenção de doenças e
danos evitáveis;

e) Assistência básica integral e contínua, organizada à
população adscrita, com garantia de acesso ao apoio
diagnóstico e laboratorial.
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22.22.22.22.22. Sobre a gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS), assinale a afirmativa INCORRETA:
a) As Normas Operacionais definem critérios para que

Estados e Municípios voluntariamente se habilitem a
receber repasses de recursos do Fundo Nacional de
Saúde para seus respectivos fundos de saúde.

b) Todas as decisões sobre medidas para a implantação
do SUS são sistematicamente negociadas na Comis-
são Intergestores Tripartite e na Comissão Interges-
tores Bipartite após amplo processo de discussão.

c) A implantação do SUS é facultativa e as respectivas
responsabilidades de seus gestores – federal, esta-
duais e municipais – podem ser delegadas.

d) O financiamento do SUS é uma responsabilidade
comum dos três níveis de governo.

e) O valor do Piso de Atenção Básica variável depende
da adesão do município a programas prioritários defi-
nidos pelo Ministério da Saúde, tais como os Progra-
mas de Agentes Comunitários de Saúde, de Saúde
da Família e de ações estratégicas, tais como as
Ações Básicas de Vigilância Sanitária.

23.23.23.23.23. A respeito dos indicadores de saúde, assinale
a afirmativa INCORRETA:
a) A incidência de uma doença, em um determinado local

e período, é o número de casos novos da doença que
iniciaram no mesmo local e período.

b) O coeficiente de prevalência é mais utilizado para
doenças crônicas de longa duração.

c) Os indicadores são medidas-síntese que contêm
informação relevante sobre determinados atributos e
dimensões do estado de saúde, mas não indicam o
desempenho do sistema de saúde.

d) A seleção do conjunto básico de indicadores pode
variar em função da disponibilidade de sistemas de
informação, fontes de dados, recursos, prioridades e
necessidades específicas em cada região ou país.

e) Se forem gerados de forma regular e manejados em
um sistema dinâmico, os indicadores de saúde cons-
tituem ferramenta essencial para a gestão e avaliação
da situação de saúde de uma população.

20.20.20.20.20. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS),
entre todos os dispositivos de atenção à saúde mental,
têm valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica
Brasileira. É função dos CAPS:
I. Prestar atendimento clínico em regime de atenção

diária, evitando assim as internações em hospitais
psiquiátricos.

II. Promover a inserção social das pessoas com trans-
tornos mentais através de internações programadas.

III. Regular a porta de entrada da rede de assistência
em saúde mental na sua área de atuação.

IV. Dar suporte à atenção à saúde mental na rede básica.
V. Organizar a rede de atenção às pessoas com trans-

tornos mentais nos municípios.
São verdadeiras as opções:
a) Apenas I, II, III e IV
b) Apenas II, III e IV
c) Apenas I, II e V
d) Apenas I, III, IV e V
e) I, II, III, IV e V

21.21.21.21.21. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador
visa à redução dos acidentes e doenças relacionadas
ao trabalho, por meio de ações de promoção, reabili-
tação e vigilância na área de saúde. Sobre a Saúde
do trabalhador, analise as afirmativas, considerando
(V) para verdadeira e (F) para falsa.
( ) A escassez e inconsistência das informações sobre

a real situação de saúde dos trabalhadores dificultam
a definição de prioridades para as políticas públicas,
o planejamento e implementação das ações de saúde
do trabalhador, além de privar a sociedade de instru-
mentos importantes para a melhoria das condições
de vida e trabalho.

( ) Entre as doenças relacionadas ao trabalho mais fre-
quentes estão os Distúrbios Osteomusculares Rela-
cionados ao Trabalho (DORT).

( ) Entre os problemas de saúde relacionados ao trabalho,
deve ser ressaltado o aumento das agressões e epi-
sódios de violência contra o trabalhador no seu local
de trabalho e a violência decorrente de relações de
trabalho deterioradas, como no trabalho escravo e no
trabalho infantil.

( ) As ações de segurança e saúde do trabalhador exi-
gem uma atuação multiprofissional, interdisciplinar e
intersetorial capaz de contemplar a complexidade das
relações produção-consumo-ambiente e saúde.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) V – V – V – V
b) V – F – F – V
c) F – V – F – F
d) V – F – V – V
e) F – F – V – V
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24.24.24.24.24. A respeito do registro de nascimento, analise
as afirmativas:
I. O registro de nascimento, nos estudos de população,

é utilizado para determinar o crescimento vegetativo,
traduzido pelo excesso de nascimentos sobre os
óbitos.

II. O número de nascidos vivos em um determinado
período é fundamental para o planejamento da
assistência à saúde materno-infantil, pois serve para
o cálculo de vários coeficientes, entre os quais o de
mortalidade infantil, um dos mais sensíveis índices
das condições de saúde de um povo.

III. Todo nascimento deve, por exigência legal, ser
registrado, seja ou não um nascimento vivo.

IV. O registro de nascimento é o documento principal
para a identidade do indivíduo, para a prova de grau
de parentesco, da idade e de nacionalidade.

São verdadeiras as afirmativas:
a) Apenas I, II e IV
b) Apenas II e III
c) Apenas I, II e IV
d) Apenas I, III e IV
e) I, II, III e V

25.25.25.25.25. A Organização Mundial de Saúde declarou
ser a tuberculose uma emergência mundial, por estar
fora de controle em muitas partes do mundo. A deses-
truturação familiar, as carências pessoais, as droga-
dições (particularmente o alcoolismo), a falta de assis-
tência social e a miséria concorrem para a baixa ade-
são ao tratamento. Os profissionais de saúde têm um
papel diferenciado na assistência ao paciente, aju-
dando-o a concluir o tratamento com êxito. A estra-
tégia DOTs (Tratamento Diretamente Observado) para
o controle eficaz da tuberculose fundamenta-se nos
seguintes componentes:
1. Compromisso político com fortalecimento de recursos

humanos e garantia de recursos financeiros, elabo-
ração de planos de ação (com definição de atividades,
metas, prazos e responsabilidades) e mobilização
social.

2. Diagnóstico de casos por meio de exames bacterio-
lógicos de qualidade.

3. Tratamento padronizado com a supervisão à distância
da ingestão das doses dos medicamentos.

4. Fornecimento e gestão eficaz de medicamentos.
5. Sistema de monitoramento e avaliação ágil que

possibilite o monitoramento dos casos desde a noti-
ficação até o encerramento do caso.

Em relação ao DOTs, estão corretos os itens:
a) Apenas 1, 2, 4 e 5
b) Apenas 2, 4 e 5
c) Apenas 1, 2, 3 e 4
d) Apenas 1, 3, 4 e 5
e) 1, 2, 3, 4 e 5
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26.26.26.26.26. Mulher de 28 anos, portadora de Índice de Massa
Corpórea (IMC) de 32kg/m2, procura atendimento médico
porque em seus exames de rotina detectou-se hipopotas-
semia. Admite estar usando “fórmula para emagrecer” há
3 meses, mas não sabe os componentes desta medicação.
Sobre a hipopotassemia, leia as assertivas abaixo e
assinale a alternativa correta.
I. O uso de diuréticos de alça, como a furosemida, pode

causar hipopotassemia.
II. A presença concomitante de deficiência de Magnésio

(hipomagnesemia) pode tornar refratária a correção
da hipopotassemia.

III. A correção da hipopotassemia pode ser feita tanto
por via oral, quanto por via endovenosa, a depender
dos níveis de potássio sérico.

a) Apenas a I está correta.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
e) Apenas a III está correta.

27.27.27.27.27. Homem de 32 anos, escriturário, tabagista de 10
anos-maço, iniciou há 3 dias com tosse produtiva (com
escarro amarelado), febre não aferida e dispneia aos mo-
derado esforços. Nega etilismo, drogadição ou uso crônico
de medicações. Seus dados vitais na chegada ao Pronto-
-Socorro eram:

PA: 100/60mmHg FC: 120bpm
Temperatura axilar: 38,2

o
C FR: 28ipm

SpO2: 92% (ar ambiente) Glicemia capilar: 92mg/dl
Em seu exame físico detectavam-se crepitantes em base
pulmonar direita. Sua radiografia de tórax evidenciava uma
condensação em lobo inferior de pulmão direito.
Sobre este caso, leia as assertivas abaixo e assinale
a alternativa correta.
I. Este paciente apresenta sinais de Síndrome da Res-

posta Inflamatória Sistêmica (SIRS), como taquicardia,
febre e taquipneia.

II. Entre os patógenos causadores de pneumonias bacte-
rianas comunitárias podem ser citados: S. pneumo-
niae e Haemophilus influenza.

III. O tratamento antibiótico de escolha para este pacien-
te deve ser feito com um Macrolídeo (como o Levoflo-
xacino) ou com uma Quinolona (como a Ceftriaxo-
na).

a) Apenas a I está correta.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
e) Apenas a III está correta.

28.28.28.28.28. Mulher de 43 anos procura atendimento médico
devido a irritabilidade, intolerância ao calor, fadiga e ema-
grecimento de 6 kg em 10 meses. Em seu exame físico
detectava-se apenas tireoide aumentada de volume, mas
sem nodulações evidentes à palpação. Seus dados vitais
eram normais e seu pulso era rítmico e simétrico. Em seus
exames laboratoriais (desta semana) evidenciava-se:

TSH: < 0,001UI/L (referência 0,4 a 4,0UI/L)
T4 livre: 1,8ng/dL (referência 0,8 a 1,7ng/dL)

Frente a este quadro clínico-laboratorial, é correto
afirmar:
a) Trata-se de Hipertireoidismo. Dentre os fármacos que

podem ser usados nesta condição, cita-se o Propil-
tiouracil.

b) Trata-se de Hipotireoidismo. Dentre os fármacos que
podem ser usados nesta condição, cita-se a Levotiro-
xina.

c) Trata-se de Hipertireoidismo. Dentre os fármacos que
podem ser usados nesta condição, cita-se a Amio-
darona.

d) Trata-se de Hipotireoidismo. Dentre os fármacos que
podem ser usados nesta condição, cita-se o Propil-
tiouracil.

e) Trata-se de Hipertireoidismo. Dentre os fármacos que
podem ser usados nesta condição, cita-se a Levotiro-
xina.

29.29.29.29.29. Paciente de 68 anos, hipertensa, diabética, dislipi-
dêmica e com osteoporose, vem para consulta médica de
rotina. Refere estar em tratamento com enalapril 20mg (duas
vezes ao dia), metformina 850mg (após o almoço e jantar),
sinvastatina 20mg (à noite), carbonato de cálcio 500mg
(duas vezes ao dia), vitamina D 400UI (duas vezes ao dia)
e alendronato de sódio 70mg (uma vez por semana).
Refere tosse seca constante, há vários meses, a qual já
foi investigada com radiografia e tomografia de tórax (ambas
normais) e pesquisa de BAAR no escarro (6 amostras ne-
gativas). Nega tabagismo, etilismo ou histórico de atopia
ou asma. Já fez tratamento empírico para parasitoses, uso
de antitussígenos e ciclo de corticoterapia inalatória com
broncodilatarores, sem melhora. A paciente relaciona sua
tosse seca com o início de uma das medicações acima.
Dentre os remédios que a paciente utiliza de forma
contínua, qual está mais associado à presença de
tosse seca?
a) Metformina;
b) Sinvastatina;
c) Enalapril;
d) Carbonato de Cálcio;
e) Alendronato de Sódio.
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30.30.30.30.30. Homem de 40 anos procura atendimento por dor
epigástrica, tipo queimação, localizada, que ocorre após
as refeições e que se iniciou há cerca de14 dias. Está
usando (por conta própria) hidróxido de alumínio para me-
lhora do quadro. Nega emagrecimento, tabagismo, etilismo,
uso de anti-inflamatórios ou alergia a remédios. Realizou
ontem Endoscopia Digestiva Alta que mostrou úlcera de
bulbo duodenal ativa (A2 de Sakita) e teste da urease po-
sitivo para a presença de Helicobacter pylori. O paciente
nega tratamentos prévios para esta condição.
Sobre este caso, leia as assertivas abaixo e assinale
a alternativa correta.
I. A erradicação do Helicobacter pylori não está indicada

neste caso, pois se trata de paciente portador de úl-
cera duodenal.

II. O tratamento para erradicação do Helicobacter pylori
pode ser feito com a associação de Amoxicilina, Cla-
ritromicina e um Inibidor de Bomba de Prótons (como
o Omeprazol) durante 7 dias.

III. A comprovação da erradicação do Helicobacter pylori
pode ser feita preferencialmente através de sorologia
ou pesquisa de antígeno fecal.

a) Apenas a I está correta.
b) Apenas I e III estão corretas.
c) Apenas a III está correta.
d) Apenas II e III estão corretas.
e) Apenas a II está correta.
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31.31.31.31.31. Em relação ao carcinoma mamário, assinale
(V) verdadeiro ou (F) falso.
( ) O tipo mais frequente de carcinoma mamário é o

ductal.
( ) A maioria dos carcinomas mamários possuem

receptores hormonais negativos.
( ) O rastreamento mamográfico deve se iniciar a partir

dos 25 anos.
( ) Na cirurgia para tratamento do carcinoma mamário,

além da extirpação tumoral,  devem-se pesquisar os
linfonodos axilares, pois eles mudam o estadiamento
dessa patologia.

Assinale a alternativa que contém a sequência
correta, de cima para baixo:
a) V – V – F – V
b) V – V – F – F
c) V – F – F – V
d) F – F – V – F
e) F – F – F – V

32.32.32.32.32. Assinale a alternativa que completa correta-
mente o texto a seguir:

A sequência do desenvolvimento fisiológico feminino,
durante a puberdade, geralmente ocorre numa sequência
de _____________________________________________.
a) telarca, menarca e pubarca
b) telarca, pubarca e menarca
c) pubarca, telarca e menarca
d) pubarca, menarca e telarca
e) menarca, telarca e pubarca

33.33.33.33.33. Uma gestante de 6 semanas de amenorreia vem
em consulta para iniciar o seu pré-natal. A mesma refere
que possui ciclos menstruais regulares e que realizou hoje
exame de dosagem de BHCG quantitativo, o qual ainda
não está pronto. Ela está preocupada, pois teve um sangra-
mento vaginal de pouca intensidade tipo borra de café e
gostaria de realizar uma ultrassonografia transvaginal para
ficar tranquila.
Em relação ao caso, assinale a afirmação INCORRETA:
a) Se a paciente estiver correta da sua última mens-

truação, a dosagem de BHCG deve estar acima de
1000 mUI/ml.

b) O BHCG quantitativo nessa fase de gestação não
dobra seus valores a cada 3 dias.

c) Habitualmente o primeiro sinal ultrassonográfico de
gestação é o saco gestacional.

d) O batimento cardíaco fetal é visualizado pela ultras-
sonografia entre 5 e 6 semanas.

e) A ausência de vesícula vitelínica com 6 semanas de
gestação é um sinal de evolução desfavorável e
provável abortamento.

34.34.34.34.34. Na avaliação das DSTs e infecções do trato
genital feminino, é INCORRETO afirmar:
a) A candidíase geralmente cursa com um pH vaginal

mais ácido que o fisiológico, sendo o tratamento com
banho de assento com bicarbonato de sódio muitas
vezes recomendado.

b) A tricomoníase vaginal geralmente cursa com o
aspecto colposcópico de aspecto tigroide.

c) As células do endocervice do útero são ricas em glico-
gênio, o qual é degradado em ácido lático pelos bacilos
de Doderlein, que confere uma proteção fisiológica
contra micro-organismos patológicos.

d) O teste de Schiller é o método ideal para diagnóstico
de sífilis secundária.

e) Os subtipos de HPV mais comumente associados à
neoplasia de colo uterino são o 16 e o 18.

35.35.35.35.35. No tratamento das infecções urinárias, pode-
mos afirmar ser verdade, EXCETO:
a) O agente etiológico mais frequente em mulheres

gestantes é a bactéria Escherichia coli.
b) O tratamento com antibiótico da classe das quino-

lonas tem alta eficácia.
c) O tratamento com antibiótico da classe quinolona é

controverso durante a gestação por haver estudos que
demonstram risco de calcificação de cartilagem no
feto.

d) Os derivados da sulfa são uma boa escolha terapêu-
tica nas mulheres não gestantes.

e) Os antibióticos derivados imidazólicos são uma boa
alternativa nos casos de infecções de repetição.

36.36.36.36.36. Na avaliação de paciente com quadro de
amenorreia secundaria, assinale (V) Verdadeiro ou
(F) Falso:
( ) A triagem inicial deve ser iniciada com ultrassonografia

transvaginal.
( ) A anamnese e o exame físico não têm tanta impor-

tância nesses casos como nos casos de amenorreia
primária.

( ) A síndrome de Sheehan deve entrar no diagnóstico
diferencial nos casos de amenorreia secundária após
choque hipovolêmico pós-parto.

( ) A dosagem de BHCG e TSH são os principais exames
laboratoriais na avaliação inicial.

( ) A amenorreia secundária decorrente de sinéquias
uterinas após curetagem é denominada síndrome de
Asherman.

Assinale a alternativa que contém a sequência cor-
reta, de cima para baixo:
a) V – F – V – V – F
b) F – V – V – V – V
c) V – V – V – F – F
d) F – F – V – V – V
e) F – F – V – V – F
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40.40.40.40.40. Assinale a alternativa que completa correta-
mente o texto a seguir:

Quando se avalia um casal jovem, aparentemente
saudável, com quadro de infertilidade conjugal, _________.
a) a mulher deve ser sempre a primeira a ser investigada,

pois a infertilidade feminina é mais frequente.
b) tanto a mulher como o homem devem ser investiga-

dos na pesquisa inicial, pois a etiologia é de aproxi-
madamente 50% de etiologia feminina e 50% de etio-
logia masculina nesses casos.

c) o homem deve ser sempre o primeiro a ser investi-
gado, pois a prevalência de oligospermia e a causa
mais comum atualmente de maneira geral.

d) o espermograma não faz parte da avaliação inicial da
infertilidade conjugal.

e) cistos funcionais ovarianos são causa frequente na
etiologia da infertilidade feminina.

37.37.37.37.37. Uma paciente de 60 anos, menopausada des-
de os 50 anos, assintomática vem em consulta para
consulta ginecológica de rotina. Quais procedimentos
devem ser realizados nessa faixa etária para fins de
rastreamento ginecológico?
a) Exame físico ginecológico completo, citologia de colo

uterino e mamografia;
b) Exame físico ginecológico completo, ultrassonografia

pélvica e cintilografia óssea;
c) Exame físico ginecológico completo, citologia de colo

uterino e dosagem de FSH;
d) Exame físico ginecológico completo, mamografia e

dosagem de FSH;
e) Exame físico ginecológico completo, ultrassonografia

transvaginal e dosagem de FSH.

38.8.8.8.8. Em relação às neoplasias ginecológicas, é
correto afirmar:
a) O carcinoma de endométrio é mais frequente nas pa-

cientes que utilizaram anticoncepção hormonal du-
rante o menacme.

b) O carcinoma de colo uterino é mais frequente em
pacientes que tiveram parto normal.

c) O carcinoma de vulva é mais frequente em pacientes
que tem carcinoma mamário.

d) O carcinoma mamário é mais frequente após a
menopausa.

e) O carcinoma de ovário é a neoplasia maligna com
maior prevalência em pacientes em desenvolvimento.

39.39.39.39.39. Ao receber um laudo de mamografia pelo sis-
tema BIRADS de uma paciente desconhecida até o
momento, o mesmo descreve uma imagem nodular
como BIRADS 6. O que isso representa em termos
práticos?
a) Imagem que deve ser estudada com ultrassonografia

mamária e ressonância magnética de mamas;
b) Imagem que deve ser estudada com ultrassonografia

mamária;
c) Imagem que deve ser estudada com ressonância mag-

nética mamária;
d) Imagem que foi biopsiada previamente com diagnós-

tico de malignidade e está sendo estudada para fins
terapêuticos;

e) Imagem que já foi biopsiada previamente com diag-
nóstico inconclusivo e deve ser retirada por completa,
pois a probabilidade de malignidade é alta.
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