0310 – MÉDICO PSF
PORTUGUÊS
QUESTÃO 01

A crase é um fenômeno que ocorre quando há a junção de duas letras iguais (a+a). Sobre o uso desse recurso
apresentado no texto em questão é correto afirmar:
A) Está correto, pois o verbo amor exige a preposição a;
B) Está incorreto, já que nesse contexto, amor é substantivo, e não verbo;
C) Está incorreto, pois profissão é uma palavra masculina;
D) Está correto porque um termo exige preposição a e o outro aceita o artigo a;
E) Está incorreto por causa da não concordância com a palavra amor.
TEXTO PARA AS QUESTÕES 02 E 03
O professor diz ao aluno:
– Vou lhe fazer uma última pergunta. Se você souber, eu lhe dou 10. Quantos pelos tem o rabo de um cavalo?
– Trinta mil, quinhentos e oitenta e três.
– E como você sabe?
– Desculpe, professor, mas essa já é outra pergunta...

ANÍBAL LÍVTIN. PIADAS DE ESCOLA. COTIA: VERGARA & RIBA EDITORAS, 2007. P.37.

QUESTÃO 02
De acordo com a morfologia, vertente gramatical que estuda as classes de palavras, julgue as afirmações a seguir:
I. Há no texto exemplos dos três tipos de pronomes pessoais (reto, oblíquo, de tratamento);
II. Ao responder a primeira pergunta do professor, o aluno utiliza um numeral ordinal;
III. As palavras que antecedem os termos professor (linha 1) e cavalo são, respectivamente artigos definido e indefinido.
Estão corretas:
A) Apenas II e III;
B) Apenas I e II;
C) Apenas I e III;
D) Apenas III;
E) Todas.
QUESTÃO 03
O Novo acordo da Língua Portuguesa, em vigor desde 2008, visa estreitar a correspondência ortográfica entre os países
que utilizam a língua. A palavra pelos, presente na piada, é um exemplo de uma dessas modificações, pois
A) Não recebe mais o acento diferencial, dessa forma o significado da palavra é estabelecido no contexto;
B) Não recebe mais o acento porque é uma palavra oxítona composta por ditongo aberto;
C) Não recebe mais o acento, que era agudo e a diferenciava da contração;
D) Não recebe mais o acento diferencial, sendo assim, o sentido dessa palavra é sempre o mesmo;
E) Não recebe mais o acento circunflexo, que causava dúvidas na escrita dessa palavra.
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QUESTÃO 04
Leia a tira:

O humor da tira é baseado principalmente:
A) Na característica polissêmica da palavra siga;
B) Na característica ambígua da palavra siga;
C) Na utilização das palavras médico e doutor, entendida por todos como sinônimas;
D) Na utilização das palavras médico e doutor, que são homônimas;
E) Na garantia que o médico dá e que, na realidade, não se cumpre.
TEXTO PARA AS QUESTÕES 05 E 06
CONFLITOS
Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que separam gerações. Não se trata do conflito que
sempre existiu entre velhos e moços. O universo pesquisado foi o lar, a família, os pais e os filhos. A novidade desta vez
é que o mal-estar entre as gerações que vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é apenas um mal-entendido.
Os pais acham que os filhos, por serem jovens, são necessariamente felizes, têm tudo da vida, tudo podem esperar do
mundo. Os filhos acham que os pais, por representarem o poder, são necessariamente felizes porque chegaram lá.
Acontece que nem os filhos são obrigatoriamente felizes nem os pais estão obrigatoriamente realizados. Os filhos
reclamam das cobranças paternas. Os pais acreditam que os filhos não reconhecem o valor do lar constituído, da
comida na mesa todos os dias. Bastaria um olhar mais profundo de um grupo sobre o outro para desmanchar o
equívoco. Nem os filhos precisam invejar os pais pelo poder, nem os pais precisam ficar despeitados porque os filhos
têm a vida toda pela frente deles. O amor nunca será a soma de iguais.

Carlos Heitor Cony

QUESTÃO 05
A Sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e a das frases no discurso, bem como a
relação lógica das frases entre si. Ao emitir uma mensagem verbal, o emissor procura transmitir um significado
completo e compreensível. Para isso, as palavras são relacionadas e combinadas entre si. A sintaxe é um instrumento
essencial para o manuseio satisfatório das múltiplas possibilidades que existem para combinar palavras e orações.
A única alternativa que traz uma afirmação falsa de acordo com as regras sintáticas é:
A) No trecho “nem os pais precisam ficar despeitados porque os filhos têm a vida toda pela frente deles.”, a conjunção
coordenativa que inicia o período indica adição;
B) No período “Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que separam gerações.”, o termo destacado
funciona como oração subordinada adjetiva restritiva;
C) “A novidade desta vez é que o mal-estar entre as gerações que vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é
apenas um mal-entendido.” é um exemplo de período composto por coordenação e subordinação;
D) Na oração “Os filhos reclamam das cobranças paternas”, os termos destacados são acessórios;
E) “O amor nunca será a soma de iguais.” É um período composto por coordenação.
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QUESTÃO 06
Os gêneros narrativos surgiram com a função de narrar
fatos, como uma variação do gênero épico, que existe
desde a antiguidade clássica. Porém, eles não são todos
iguais, a partir de suas características podemos afirmar
que o texto Conflitos encaixa-se no gênero:
A) Carta;
B) Crônica;
C) Depoimento;
D) Conto;
E) Novela.

QUESTÃO 08
Lembra aquela receita que só sua mãe ou sua avó sabem
fazer? Pois saiba que, além de gostoso, esse prato é
parte importante da cultura brasileira. É verdade. Os
cadernos de receita são registros culturais. Primeiro,
porque resgatam antigas tradições, seja familiares ou
étnicas. Além disso, mostram como se fala ou se falava
em determinada região. E ainda servem como passagem
do tempo, chaves para alcançarmos memórias
emocionais que a gente nem sabia que tinha (se você
lembrou do prato que sua avó ou sua mãe fazia, você
sabe do que eu estou falando).
(http://vidasimples.abril.com.br/)

QUESTÃO 07
Observe o anúncio:

De acordo com os padrões de coesão e coerência
textuais, que juntos dão sentido ao texto, a única
alternativa incorreta é:
A) O termo além disso é utilizado para dar progressão
ao texto, introduzindo uma informação nova;
B) A utilização da palavra primeiro indica que o autor se
propõe a listar informações;
C) A expressão e ainda funciona como elo de coesão
entre a informação posterior e a informação anterior;
D) O emprego do termo além disso acarreta uma falha
de continuidade no texto, pois apresenta uma
informação nova desligada do parágrafo anterior;
E) Apesar de ser curto, o texto apresenta uma boa
construção lógico-semântica-discursiva.

O objetivo do seu autor foi chamar atenção dos
interlocutores através de qual ferramenta linguística?
A) Interdiscursividade;
B) Paródia;
C) Intertextualidade;
D) Hiponímia;
E) Hiperonímia.
Anotações

QUESTÃO 09
- Mandaram ler este livro...
Se o tal livro for fraquinho, o desprazer pode
significar um precipitado mas decisivo adeus à
literatura; se for estimulante, outros virão sem o peso da
obrigação.
As experiências com que o leitor se identifica
não são necessariamente as mais familiares, mas as que
mostram o quanto é vivo um repertório de novas
questões. Uma leitura proveitosa leva à convicção de
que as palavras podem constituir um movimento
profundamente revelador do próximo, do mundo, de
nós mesmos. Tal convicção faz de caminhar para uma
outra, mais ampla, que um antigo pensador romano
assim formulou: Nada do que é humano me é alheio.
(Cláudio Ferraretti)

Após ler o texto, considere as afirmações a seguir:
I. A separação correta da palavra destacada no texto é
con - vic - ção;
II. A regra geral da concordância foi utilizada
corretamente no texto;
III. A expressão “adeus à literatura” emprega
corretamente a regência nominal.
Estão corretas:
A) Apenas I;
B) Apenas II e III;
C) Apenas I e II;
D) Apenas I e III;
E) Todas as afirmativas.
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QUESTÃO 10
De acordo com as regras que regem a correspondência
oficial, é incorreto apenas o que se afirma em:
A) As comunicações oficiais devem ser sempre formais;
B) Ofício é a comunicação que é expedida
exclusivamente para tratar assuntos oficiais entre
órgãos da Administração Pública ou a particulares;
C) O memorando é a modalidade de comunicação entre
unidades administrativas de um mesmo órgão, que
podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou
em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma
forma de comunicação eminentemente interna;
D) O relatório é uma narração de atividades ou fatos,
com a discriminação de todos os elementos;
E) A redação oficial deve preservar a interferência da
individualidade.

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11
Analise as proposições abaixo:
I. m: “1.545.858 é um número divisível por 6 e 13 é um
número primo”;
II. n: “A maior parte do planeta terra é constituída por
água e a maior parte da água existente no planeta
terra é potável”;
III. p: “No Estado do Ceará existem 181 municípios e o
que apresenta maior população é Fortaleza.
Os valores lógicos das proposições m, n e p são,
respectivamente:
A) V, F, F;
B) V, V, V;
C) F, F, F;
D) F, F, V;
E) V, V, F.
Anotações

QUESTÃO 12
Na disputadíssima eleição para prefeito de Sucupira,
além do Odorico Paraguaçu, também concorreram Zeca
Diabo, Dirceu Borboleta, Nezinho do Jegue e Dirce
Cajazeira. Sem nenhum esclarecimento sobre o processo
eleitoral, alguns eleitores votaram em mais de um
candidato ao mesmo tempo, tendo sido detectadas as
seguintes situações: Todos os eleitores de Odorico
Paraguaçu também votaram em Zeca Diabo, mas
nenhum eleitor de Zeca Diabo votou em Dirceu
Borboleta. Todos os eleitores de Nezinho do Jegue
também votaram em Dirce, e alguns eleitores de Dirce
também votaram em Dirceu Borboleta. Como nenhum
eleitor de Dirce votou em Zeca Diabo, e como nenhum
eleitor de Nezinho do Jegue votou em Dirceu Borboleta,
então:
A) Pelo menos um eleitor de Nezinho do Jegue é eleitor
de Zeca Diabo;
B) Pelo menos um eleitor de Odorico Paraguaçu é eleitor
de Dirceu Borboleta;
C) Nenhum eleitor de Nezinho do Jegue é eleitor de
Odorico Paraguaçu;
D) Todos os eleitores de Dirce Cajazeira são eleitores de
Odorico Paraguaçu;
E) Todos os eleitores de Dirce Cajazeira são eleitores de
Nezinho do Jegue.
QUESTÃO 13
O número que completa a série 4, 421, 42, 48, 15, 522, __
é:
A) 613;
B) 513;
C) 313;
D) 213;
E) 113.
QUESTÃO 14
Se
é o número de anos consecutivos em que
Max foi Vereador pelo bairro do Divino, e se:

Podemos dizer que Max já é Vereador há:
A) 8 anos;
B) 18 anos;
C) 14 anos;
D) 16 anos;
E) 22 anos.
QUESTÃO 15
A negação da proposição “Vende o voto ou vota
consciente” é:
A) Não vende o voto e vota consciente;
B) Vende o voto e não vota consciente;
C) Não vende o voto ou não vota consciente;
D) Não vende o voto e não vota consciente;
E) Não vende o voto ou vota consciente.
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ATUALIDADES

QUESTÃO 17
Sobre a construção de uma Refinaria de Petróleo no
Ceará, assinale a alternativa INCORRETA:

QUESTÃO 16
Analise as afirmações abaixo:
I. A Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), conhecida
também como Rio+20, foi uma conferência realizada
entre os dias 13 e 22 de junho de 2012 na cidade
brasileira do Rio de Janeiro, cujo objetivo era discutir
sobre a renovação do compromisso político com o
desenvolvimento sustentável;
II. Considerado o maior evento já realizado pelas
Nações Unidas, o Rio+20 contou com a participação
de chefes de estados de cento e noventa nações que
propuseram mudanças, sobretudo, no modo como
estão sendo usados os recursos naturais do planeta.
Além de questões ambientais, foram discutidos,
durante a CNUDS, aspectos relacionados a questões
sociais como a falta de moradia e outros;
III. A participação do Irã na conferência Rio+20 gerou
uma enorme controvérsia. O país enviará uma
delegação, que inclui o presidente Mahmoud
Ahmadinejad, para participar do evento em junho.
Entretanto, o Irã possui sérias questões das quais se
recusa a abordar, como as persistentes violações dos
direitos humanos, as declarações belicistas e racistas
contra Israel e a negativa em cooperar com a AIEA
sobre seu programa nuclear. Alguns argumentaram
que Ahmadinejad planeja usar a cúpula no Rio de
Janeiro como uma plataforma para propaganda e
projetar para o público interno uma falsa imagem de
líder respeitado internacionalmente.

A) O terreno onde será construída a refinaria Premium
II está situado nas cidades de Trairi e Paraipaba,
litoral do Estado;
B) O lançamento da pedra fundamental do investimento
ainda foi feito pelo então presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT);
C) A previsão de entrada em operação era para 2017,
com capacidade para processar 300 mil barris de
petróleo por dia, produzindo diesel, gás de cozinha,
querosene de aviação, nafta petroquímica e coque;
D) Existe um impasse entre índios Anacés e o Governo
do Estado sobre a desapropriação de terras, o que
pode atrasar o andamento da obra. Com o conflito, o
estado corre o risco de perder os investimentos da
Petrobras para a construção da refinaria, avaliada em
R$ 10 bilhões;
E) A Petrobras iniciou, recentemente, negociação com o
grupo GS Caltex, da Coreia do Sul, sobre a
possibilidade de parceria para a construção da
refinaria Premium II, no Ceará.
QUESTÃO 18
A chamada Lei da Ficha Limpa, antigo anseio popular,
impede o político condenado por órgãos colegiados de
disputar cargos eletivos. Analise as afirmações abaixo:

A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) I, II e III;
D) Apenas II e III;
E) Todas as afirmações estão incorretas.

I. Foi aprovada no Congresso e sancionada pela
Presidenta Dilma em 2011;
II. A aplicação da lei, porém, dividiu opiniões e levou a
um impasse que só se resolveu cinco meses após a
eleição, quando o Supremo decidiu que a regra só
valerá em 2012;
III. Numa análise rápida pode parecer uma derrota dos
eleitores para os políticos corruptos. Não é. Ao
decidir pela aplicação da lei apenas a partir de 2012,
o tribunal preservou a segurança jurídica brasileira,
um dos pilares da democracia.

Anotações

Estão CORRETAS as afirmações:

Estão CORRETAS as afirmações:

A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) I, II e III;
D) Apenas II e III;
E) Todas as afirmações estão incorretas.
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QUESTÃO 19
O Novo Código Florestal envolve ao menos três pontos
polêmicos tensionados por interesses ruralistas e
ambientalistas. Analise as afirmações abaixo:
I. Em primeiro lugar, os parlamentares ruralistas,
hegemônicos no Congresso, vem atuando em prol de
uma redução das faixas mínimas de preservação
previstas pelas APPs (Áreas de Preservação
Permanente). Os ruralistas também desejam obter
permissão para realizar determinadas culturas em
morros, o que é vedado pelas APPs;
II. As zonas de RL (Reserva Legal) também são foco de
debate, uma vez que os ruralistas pretendem
favorecer uma elevação das áreas de reserva;
III. Por fim, ambientalistas questionam a Anistia para
Desmatadores, que deixariam de pagar multas
referentes a desmatamentos realizados após a
promulgação da Lei de Crimes Ambientais (22 de
julho de 2008).
Estão CORRETAS as afirmações:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) I, II e III;
D) Apenas II e III;
E) Todas as afirmações estão incorretas.
QUESTÃO 20
Em fevereiro de 2012, a operação Monte Carlo, da
Polícia Federal, revelou as íntimas relações do bicheiro
Carlos Cachoeira com influentes políticos do CentroOeste, tanto da oposição como da base aliada. Assinale a
única opção que contém uma personalidade do cenário
politico e econômico brasileiro não envolvido neste
escândalo:
A) O Senador goiano Demóstenes Torres (ex-DEM);
B) O Governador petista Agnelo Queiroz, do Distrito
Federal;
C) O Governador tucano Marconi Perillo, de Goiás;
D) O empresário Fernando Cavendish, dono da
empreiteira DELTA.
E) O Senador paulista Eduardo Suplicy.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Uma abordagem mais integral na assistência à saúde,
que integra dimensões políticas, econômicas e culturais
nas soluções construídas e fortalece o protagonismo
social das pessoas envolvidas, é alcançada por meio:
A) Da educação popular;
B) Da medicina baseada em evidências;
C) Da prevenção primária;
D) Da prevenção quaternária;
E) Dos conselhos e conferências de saúde.

QUESTÃO 22
Com relação a dengue, é correto afirmar que:
A) Exame físico normal e hemograma sem alterações no
1º dia do quadro febril afastam o diagnóstico de
dengue;
B) Hemoconcentração é um bom sinal, pois o paciente
não tem anemia;
C) Deve-se orientar ao paciente que tome soro de
reidratação à vontade;
D) Deve-se solicitar a sorologia para dengue após seis
dias do início da doença;
E) Se o paciente é classificado como grupo A, não é
necessário orientar quando retornar.
QUESTÃO 23
Na lombalgia, a presença de alertas vermelhos nem
sempre indica necessidade de referenciamento ou
patologia grave; a maioria indica a necessidade de
investigação de outra causa diferente de distensão ou
tensão muscular (mais de 90% dos casos de lombalgia).
Das alternativas a seguir, selecione a que não constitui
um alerta vermelho:
A) Dor à noite ou ao deitar;
B) Trabalho pesado com poucas horas de lazer;
C) História de osteoporose;
D) Perda de peso inexplicada;
E) Falha terapêutica após 6 semanas de tratamento.
QUESTÃO 24
A cefaleia é um sintoma frequente na população, na sua
avaliação é importante diferenciar as primárias das
secundárias pela anamnese e o exame físico. A
enxaqueca é a segunda cefaleia primária mais frequente,
embora apresente maior impacto e morbidade; entre as
medicações possíveis de serem usadas na profilaxia da
enxaqueca estão:
A) Propanolol e amitriptilina;
B) Propanolol e paracetamol;
C) Propanolol e diclofenaco;
D) Propanolol e ibuprofeno;
E) Dipirona e metoclopramida.
QUESTÃO 25
Roberto, 33 anos, procura o Centro de Saúde da Família
por quadro de três dias de tosse, na avaliação clínica
apresenta-se com rinorreia mucosa, obstrução nasal,
drenagem pós-nasal de secreção, irritação da garganta,
afebril, ausculta pulmonar normal; este quadro sugere o
diagnóstico de:
A) Rinossinusite aguda viral;
B) Rinossinusite aguda bacteriana;
C) Gripe;
D) Influenza;
E) Resfriado comum.
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QUESTÃO 26
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um modelo de
organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde
(APS) peculiar do Sistema Único de Saúde brasileiro
(SUS). Qual não é uma característica deste novo modelo
ESF/SUS?
A) Hierarquização da rede de atendimento, garantindo
níveis de atenção primária, secundária e terciária,
articulados entre si, coordenados pela atenção básica;
B) Prestação de serviços de saúde como um direito de
cidadania;
C) Centrado na atenção integral à saúde, incluindo ações
de promoção, proteção, cura e recuperação;
D) Saúde como ausência de doença;
E) Predomínio da intervenção de uma equipe
multidisciplinar.
QUESTÃO 27
Quanto aos acidentes com animais peçonhentos, podese afirmar que:
A) Apesar de geralmente graves, não ocorrem com
grande frequência no Brasil;
B) O tratamento deve objetivar apenas a aplicação do
soro antiveneno;
C) O tratamento didaticamente se divide em geral (do
ferimento e sistêmico) e específico (soroterapia);
D) A demora na aplicação da soroterapia específica não
aumenta o risco de complicações;
E) Dar orientações sobre medidas de controle
individuais e de prevenção coletiva não é
competência dos profissionais de saúde.
QUESTÃO 28
Em relação à hanseníase, assinale a alternativa
incorreta:
A) A transmissão se dá por contato direto, a partir da
eliminação do bacilo pela via aérea superior de uma
pessoa, não tratada, com a forma multibacilar;
B) A sensibilidade térmica é a primeira a ser perdida nas
lesões hansênicas;
C) Considera-se contato intradomiciliar toda pessoa que
resida ou residiu nos últimos 5 anos com indivíduos
com hanseníase, independente da forma clínica;
D) Os efeitos adversos às medicações que compõem a
poliquimioterapia não são frequentes e em geral são
bem tolerados;
E) Baciloscopia de pele negativa afasta o diagnóstico de
hanseníase.

QUESTÃO 29
As micoses de pele representam uma parte significativa
da busca espontânea pelos serviços de saúde da Atenção
Primária. Associado ao tratamento farmacológico,
algumas medidas são importantes para a prevenção de
recidivas; qual das seguintes orientações não deve ser
dada?
A) Usar roupas que permitam a ventilação;
B) Usar calçados arejados;
C) Expor lesões em áreas de intertrigo a lâmpadas de
calor;
D) Nas lesões intertriginosas, usar agentes secantes;
E) Usar meias e roupas íntimas limpas e secas.
QUESTÃO 30
As alternativas abaixo correspondem a fatores de risco
para tromboembolismo venoso, exceto:
A) Mobilidade reduzida;
B) Idade < 55 anos;
C) Obesidade;
D) Insuficiência venosa periférica;
E) Terapia de reposição hormonal e contracepção
hormonal.
QUESTÃO 31
Com relação ao manejo da hipertensão arterial
sistêmica, selecione a resposta correta:
A) Após a aferição da pressão arterial, não é necessária a
verificação da circunferência braquial e a respectiva
correção;
B) O captopril pode ser iniciado a uma dose de 25
mg/dia, em uma única tomada;
C) Para o diagnóstico da hipertensão arterial, uma
aferição de pressão arterial igual ou acima de 140/90
mmHg é suficiente;
D) Não se deve utilizar betabloqueadores como primeira
linha em pessoas idosas ou negras;
E) Atividades educativas e preventivas para estimular
hábitos saudáveis de vida devem ser orientadas
somente aos pacientes hipertensos.
QUESTÃO 32
A insuficiência renal crônica é a redução significativa,
progressiva e irreversível dos néfrons funcionais;
demora muitos anos até apresentar sintomas, por isso a
importância de seu diagnóstico precoce, e acima de
tudo, o reconhecimento de seus fatores de risco e
causas, a fim de serem evitados ou controlados. Qual das
seguintes não é uma causa de insuficiência renal
crônica?
A) Choque hipovolêmico;
B) Diabetes melito;
C) Hipertensão arterial;
D) Uso de medicamentos (AINEs, aminoglicosídeos);
E) Policistose renal.
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QUESTÃO 33
Com relação à infecção do trato urinário (ITU) em
adultos, assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 37
Importantes objetivos, preconizados pela OMS, devem
ser alcançados com o tratamento da diarreia, exceto:

A) A simples presença de uropatógenos na urina
significa ITU;
B) DSTs devem ser sempre consideradas como
diagnóstico diferencial;
C) A infecção do trato urinário é mais comum em
homens;
D) Deve-se rastrear e tratar bacteriúria assintomática
em todos os pacientes;
E) O patógeno mais comum, responsável por cerca de
85% das ITUs adquiridas na comunidade é o Proteus
mirabilis.

A) Prevenir a desidratação;
B) Tratar a desidratação, quando presente;
C) Prevenir/tratar a desnutrição;
D) Iniciar o antibiótico empiricamente na maioria dos
casos de diarreia;
E) Diminuir a duração e a gravidade do quadro atual de
diarreia, bem como prevenir futuros episódios.

QUESTÃO 34
Bruno, 24 anos, busca atendimento no Centro de Saúde
da Família por tosse com expectoração que começou há
cerca de 2 meses. Qual o primeiro exame a ser realizado
na investigação diagnóstica?
A) Raio-X de tórax;
B) Tomografia computadorizada de tórax;
C) Hemograma completo;
D) Cultura de escarro;
E) Baciloscopia de escarro.
QUESTÃO 35
Marque a alternativa incorreta no que se refere à
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC):
A) O principal fator de risco para DPOC é o tabagismo;
B) O paciente com DPOC deve ser vacinado para
influenza;
C) A espirometria não é necessária para a confirmação
do diagnóstico de DPOC;
D) Asma, insuficiência cardíaca e câncer de pulmão estão
entre os principais diagnósticos diferenciais da DPOC;
E) Os pacientes com DPOC moderada a muito grave
devem ser encaminhados à reabilitação respiratória.

QUESTÃO 38
Quanto à diabetes melito (DM) é correto afirmar que:
A) Cerca de 80% dos casos de DM tipo 2 estão
relacionados a sobrepeso ou obesidade;
B) Com uma adesão adequada ao tratamento, com o
tempo, a maioria dos indivíduos acometidos nunca
precisará usar insulina;
C) A avaliação do controle da DM e/ou a mudança de
esquemas terapêuticos deve basear-se apenas na
glicemia de jejum;
D) Não há evidências de que o exame dos pés e
orientações de medidas simples de autocuidado dos
pés previnem as amputações;
E) Orientação alimentar e mudanças no estilo de vida
não reduzem o risco cardiovascular global.
QUESTÃO 39
O hipotireoidismo apresenta uma prevalência de cerca
de 5% na população. Dos sintomas e sinais mencionados
a seguir, quais não estão relacionados ao
hipotiroidismo?
A) Sudorese diminuída, rouquidão, pele seca;
B) Edema periorbital, pele fria, pele infiltrada;
C) Intolerância ao calor, tremor de extremidades;
D) Constipação intestinal, diminuição da acuidade
auditiva;
E) Ganho de peso, letargia.

QUESTÃO 36
Das seguintes alternativas, qual não constitui um sinal
de alarme e indicação para endoscopia digestiva alta?

QUESTÃO 40
Em relação às doenças sexualmente transmissíveis
(DST), marque a alternativa correta:

A) Sangramento gastrintestinal significativo;
B) Disfagia progressiva;
C) Vômitos persistentes;
D) Aumento de peso;
E) Persistência dos sintomas após tratamento empírico
com uso de inibidores da bomba de prótons e
erradicação de H. pylori.

A) A partir do relato clínico de leucorreia pelas
mulheres, pode-se realizar a abordagem sem a
necessidade de exame especular;
B) Ao adolescente, não é garantido o atendimento de
saúde individualizado, com sigilo e confidencialidade;
C) Deve-se estimular a convocação do(s) parceiro(s)
para aconselhamento e tratamento, a fim de quebrar
a cadeia de transmissão;
D) A infecção pelo herpes genital é a DST viral mais
frequente;
E) A oferta de preservativos na Unidade de Saúde aos
adolescentes deve ocorrer somente na presença de
seus pais ou responsáveis.
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QUESTÃO 45
Em relação à prevenção de doenças, assinale a
alternativa incorreta:

QUESTÃO 41
O teste anti-HIV deve ser ofertado:
A) Somente quando houver história de risco clara;
B) Somente na investigação de imunossupressão;
C) Somente aos usuários de drogas;
D) Apenas no pré-natal;
E) A todas as pessoas com vida sexual ativa.
QUESTÃO 42
A leishmaniose cutânea é a apresentação clínica mais
comum; duas semanas a vários meses após a exposição,
surgem pápulas que ulceram e curam espontaneamente
com cicatrizes planas, atróficas e despigmentadas, que
persistem por anos, em geral acomete membros
inferiores com adenomegalia satélite. O diagnóstico de
leishmaniose cutânea é confirmado:
A) Pelo hemograma completo;
B) Pela intradermo-reação de Montenegro;
C) Pelo exame indireto de material da úlcera;
D) Pelo raio-X de tórax;
E) Pelo teste de imunocromatografia com antígeno K39.
QUESTÃO 43
Qual das seguintes atribuições não é específica do
médico da Estratégia Saúde da Família (ESF)?
A) Cadastrar todas as pessoas de sua área e manter os
cadastros atualizados;
B) Realizar assistência integral aos indivíduos e famílias
em todas as fases do desenvolvimento humano;
C) Realizar atividades de demanda espontânea e
programada
em
clínica
médica,
pediatria,
ginecologia-obstetrícia,
cirurgias
ambulatoriais,
pequenas
urgências
clínico-cirúrgicas
e
procedimentos diagnósticos;
D) Participar do gerenciamento de insumos necessários
para o adequado funcionamento da Unidade;
E) Na ausência do enfermeiro, planejar, gerenciar,
coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos
agentes comunitários de saúde.
QUESTÃO 44
A ______________ é a garantia de que todos os cidadãos
devem ter acesso aos serviços de saúde públicos e
privados conveniados, em todos os níveis do sistema de
saúde, assegurado por uma rede hierarquizada de
serviços e com tecnologia apropriada para cada nível.
Preencha a lacuna com a diretriz do SUS que
corresponda:
A) Equidade;
B) Universalidade;
C) Integralidade;
D) Hierarquização;
E) Descentralização.

A) A prevenção primordial da doença objetiva evitar a
instalação de seus fatores de risco;
B) A prevenção secundária busca a detecção e o manejo
precoce da doença, em sua fase assintomática;
C) A prevenção terciária promove a reabilitação e a
prevenção de complicações em indivíduos já doentes;
D) As intervenções preventivas podem ser dirigidas a
indivíduos ou a comunidades ou populações;
E) As intervenções preventivas devem ser realizadas
somente pelo médico da Equipe.
QUESTÃO 46
Saneamento básico e medidas individuais e coletivas de
higiene são de extrema importância para evitar a
transmissão de parasitas intestinais. Das afirmações
abaixo, marque a correta:
A) Em condições de grande vulnerabilidade, o
tratamento periódico das parasitoses intestinais
associado a medidas de saneamento básico e de
higiene não diminui a sua prevalência;
B) Em condições de higiene e saneamento básico
adequados, o tratamento periódico para parasitoses
intestinais geralmente faz-se necessário;
C) Em condições de grande vulnerabilidade, deve-se
praticar somente o tratamento periódico das
parasitoses intestinais, não sendo necessárias as
orientações quanto ao saneamento básico e às
medidas de higiene;
D) Em condições de higiene e saneamento básico
adequados, a suspeita de parasitose intestinal deve
basear-se na anamnese, exame físico e exames
complementares, se necessário; não é necessário o
tratamento periódico na maioria dos casos;
E) Não é competência dos profissionais de saúde
conhecer sobre o saneamento básico e medidas de
higiene praticadas em sua comunidade.
QUESTÃO 47
Em 1973, o Brasil erradicou a varíola; desde 1989, não
apresentou mais casos de poliomielite; agora, caminha
para erradicar o sarampo. Qual das alternativas abaixo
não corresponde com as medidas de conservação das
vacinas?
A) Nenhuma vacina pode ser congelada;
B) Os imunobiológicos devem ser protegidos da luz e do
calor;
C) As vacinas que contenham adjuvantes, como sais de
alumínio, não podem ser congeladas;
D) Rede de frio é o processo desde o armazenamento, a
distribuição e administração da vacina;
E) Todas as vacinas devem ficar entre 2º e 8ºC no local
de aplicação.
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QUESTÃO 48
A ____________________ estabelece a saúde como direito de
todos e dever do Estado. / A ____________________ dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências.
/ A ____________________ dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de
recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências. Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas, na sequência correta:
A) Constituição da República Federativa do Brasil, de 05
de outubro de 1988 / Lei nº 8.080 de 19 de setembro
de 1990 / Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990;
B) Constituição da República Federativa do Brasil, de 05
de outubro de 1988 / Lei nº 8.142 de 28 de dezembro
de 1990 / Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990;
C) Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 /
Constituição da República Federativa do Brasil, de 05
de outubro de 1988 / Lei nº 8.142 de 28 de dezembro
de 1990;
D) Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 / Lei nº
8.080 de 19 de setembro de 1990 / Constituição da
República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de
1988;
E) Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 / Lei nº
8.142 de 28 de dezembro de 1990 / Constituição da
República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de
1988.
QUESTÃO 49
As seguintes alternativas apresentam características
que descrevem a Atenção Primária de Saúde, exceto:
A) Porta de entrada para o sistema de saúde;
B) Hospital como serviço de saúde dominante;
C) Responsabilidade pelos indivíduos ao longo do
tempo, independentemente da presença de doença;
D) Integralidade da atenção;
E) Capacidade de coordenar os cuidados às
necessidades dos indivíduos, suas famílias e
comunidades.
QUESTÃO 50
____________________ exige que os municípios, ao
constituírem seus sistemas, busquem formas de
associação que permitam superar as deficiências de
organização, de escala ou de disponibilidade de
recursos. As redes regionais de serviços de saúde são
mais custo-efetivas, permitem melhores respostas às
emergências médicas e facilitam a cooperação entre
hospitais e atenção primária. Assinale a alternativa
correta que preenche a lacuna:
A) O campo comum;
B) A territorialização;
C) A municipalização da saúde;
D) O conselho local de saúde;
E) A demanda espontânea.
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