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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 04 (QUATRO) horas, já incluído o tempo 
destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao 
preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 
CONCURSO PÚBLICO 
 

 

 

 

TARDE 
 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

• Internet: 
www.institutomachadodeassis.com.br 
 

• Telefone: 0(86)9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 
 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


                                                                                                                     

 

 
 Cargo: MÉDICO                                                                                    ~ 2 ~                                                 Instituto Machado De Assis 

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS - MA 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas. 
 

Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 01 à questão 04 0,5 2,5 1,25 
Da questão 05 à questão 08 1,0 2,5 2,50 
Da questão 09 à questão 10 2,0 2,5 5,00 

 

 
 
 

Marque a alternativa que representa a correta classificação do sujeito da oração abaixo: 
  

Aluga-se casa em São Luís. 
 
a) Explícito. 
b) Indeterminado. 
c) Oculto. 
d) Inexistente. 
e) Inespecífico 
 
 
 

Marque a alternativa que apresenta a concordância INCORRETA: 
a) Ainda que haja projetos, não viabilizarei novos recursos.  
b) Não me consta tais pagamentos. 
c) Faz muitos meses que conheci sua mãe. 
d) Havia crianças e idosos no primeiro dia de aula. 
e) As alternativas “a” e “b” estão incorretas. 
 
 
 

Dentre as alternativas abaixo, qual a única em que o verbo em destaque está no mesmo tempo verbal 
de teve no seguinte trecho – “... ou já teve no passado, condições de suportar a vida.”: 
a) Semeie também os seus planos. 
b) O investigador conseguira a compra do novo equipamento. 
c) Reflitamos sobre o sentido deste encontro. 
d) O arquiteto creu no objetivo escolhido. 
e) A todo momento a comunidade construía seus sonhos. 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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De acordo com a norma culta da língua, existe perfeito uso quanto a emprego e flexão verbal, na frase: 
a) Ele disse que reveu todas as questões antes de entregar a prova. 
b) Quem interviu na discussão entre os condôminos ficou estressado. 
c) Se os remédios mais baratos sempre interviessem da melhor forma, na recuperação das pessoas, os 

laboratórios seriam mais prestigiados. 
d) Não queriam emergir no rio gélido, mas imergeram assim mesmo. 
e) Eles disseram que já saudaram as dívidas com o fisco, mas não apresentaram documentos. 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões 05 e 06. 
 
Consumir, muitas vezes, é um ato impulsivo. Imagine que você está passeando por um shopping center e 
decide comprar um sapato, mas não tem dinheiro. Imediatamente, você lembra que há um limite de 
grana disponível em sua conta corrente com acesso rápido e 
fácil. Você, então, não pensa duas vezes e compra o sapato. Parece simples, mas o uso do limite do cheque 
especial terá um custo alto na sua vida. O crédito do cheque especial é o mais caro do mercado bancário. 
Os juros superam 180% ao ano. Mesmo assim, seu uso está em alta. Só no primeiro semestre deste ano 
ele aumentou 8% em relação ao mesmo período do ano passado. O estrago do cheque especial nas suas 
finanças é assombroso. [...] Não é à toa que quando alguém cai no buraco sem fundo do cheque especial 
não consegue sair com 
facilidade. [...] O crédito fácil, muitas vezes, transformasse em uma dívida difícil. [...] Isso não quer dizer 
que usar linhas de crédito disponíveis seja ruim. Sim, o crédito pode ser bom aliado, desde que utilizado 
de forma racional, com muita pesquisa e sabendo qual o tamanho da parcela para pagamento desse 
empréstimo que caberá no seu bolso. A dica é fugir do cheque especial e olhar para outras linhas de 
crédito disponíveis no mercado. 

HAFEZ, Andréa In: Revista vocesa, ago 2010. 
 
 
 

De acordo com o texto, podemos afirmar que o autor:  
a) critica aqueles que pagam dívidas, utilizando linhas de crédito. 
b) considera que deve-se tomar os devidos cuidados ao utilizar as linhas de créditos. 
c) confirma que o cheque especial é o melhor entre as linhas de créditos disponíveis 
d) critica o consumidor pelo uso abusivo de cheques sem fundo. 
e) atribui a expansão no uso do cheque especial ao aumento dos juros pelos bancos. 
 
 
 

Entre as alternativas abaixo, somente uma apresenta a relação correta estabelecida entre as idéias 
oracionais. 
a) “Os juros superam 180% ao ano. Mesmo assim, seu uso está em alta.” (finalidade)  
b) “... decide comprar um sapato, mas não tem dinheiro.” (adição)  
c) “Parece simples, mas o uso do limite do cheque especial terá um custo alto...” (conformidade)  
d) “... o crédito pode ser bom aliado, desde que utilizado de forma racional...” (condição)  
e) “... não pensa duas vezes e compra o sapato.” (finalidade) 
 
 
 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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Assinale a única opção em que a classe gramatical do QUE não é a mesma dos demais. 
a) “que faturou R$ 10 bilhões em 2010,”  
b) “...que seus companheiros sejam displicentes, apesar do ambiente maneiro.” 
c) ”...que abre,”  
d) “que, com dois mestrados e um currículo excelente, implorou...”  
e) “que se define como um antiecológico” 
 
 
 

Assinale a alternativa que apresenta ERRO de concordância, de acordo com a norma culta: 
a) A assinatura da revista custa caro. 
b) Os clientes estão meio descrentes. 
c) Os funcionários devem estar sempre alerta. 
d) Às faturas estão anexo as listas de preço. 
e) Todos chegaram ao continente salvo ele. 
 
 
 

Leia a frase a seguir:  “Ser aceito implica mecanismos mais sutis e de maior alcance...”. Agora marque 
a alternativa cuja regência do verbo apresentado é a mesma do verbo destacado na questão: 
a) Lembrar-se. 
b) Obedecer. 
c) Respeitar. 
d) Visar (no sentido de almejar). 
e) Chegar. 
 
 
 

De acordo com as regras de acentuação gráfica, a alternativa que possui palavras acentuadas pela 
mesma regra de “prévia” e “até”, respectivamente, são: 
a) raízes e pó. 
b) útil e baú. 
c) infindáveis e você. 
d) açúcar e sofá. 
e) hífen e saída. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 11 A 40 
 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas. 
 

Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 11 à questão 22 0,5 2,5 1,25 
Da questão 23 à questão 34 1,0 2,5 2,50 
Da questão 35 à questão 40 2,0 2,5 5,00 

 
 

 

 
 
 

Eduardo Henrique é um menino da zona rural que tem  10 anos e apresenta glomerulonefrite difusa aguda pós 
estreptocócica. Marque a alternativa que apresenta a  característica da síndrome nefrítica: 
a) proteinúria; 
b) leucocitúria; 
c) cilindrúria hialina; 
d) cristalúria; 
e) hematúria dismórfica 
 
 

Joana é uma paciente que está sendo submetida a um tratamento com base no uso de  heparina endovenosa 
contínua, que é uma substância que faz parte da matriz extra-celular de diferentes órgãos e que tem uma 
função anticoagulante. O tratamento é devido a embolia pulmonar. Durante a troca de plantão, o plantonista  
que a recebe é chamado pela enfermagem, pois o paciente apresentou hematêmese de moderada quantidade.  
Indique  a alternativa que apresenta os procedimentos mais indicados para o plantonista adotar:  
 a) Suspender heparina, endoscopia, concentrado de plaquetas.  
 b) Suspender heparina, endoscopia, plasma fresco, concentrado de hemácias e vitamina k.  
 c) Sulfato de protamina, trocar heparina por anticoagulante oral, endoscopia, concentrado de hemácias.  
 d) Endoscopia e concentrado de hemácias.  
 e) Administrar anticoagulante oral por 18 horas por via oral  

 
 

Os digitálicos, medicamento bastante empregado na clínica medica, foram inicialmente descobertos através da 
análise das plantas do gênero Digitalis em especial, da  Digitalis purpurea, uma planta venenosa também 
conhecida por Dedaleira. Estes não devem ser usados em  
a) insuficiência cardíaca devida à miocardiopatia isquêmica.  
b) insuficiência cardíaca devida à miocardiopatia hipertrófica, com componente de obstrução.  
c) insuficiência cardíaca com estenose mitral e fibrilação de alta freqüência.  
d) estenose mitral com insuficiência cardíaca direita. 
e) Arritmias supraventriculares 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Plantas
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9nero_%28biologia%29ricardo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Digitalis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dedaleira
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João, é um jovem professor universitário e usa drogas intravenosas há 5 anos. Ontem foi trazido ao pronto-
socorro do município com febre, alterações do comportamento, náuseas e vômitos. O exame físico revelou 
hemiparesia direita completa.  
Mostre, entre as alternativas abaixo, a conduta que o médico assistente, Dr. Henrique, iniciou o procedimento:  
a) Solicitou tomografia computadorizada do crânio.  
b) Iniciou com corticoterapia intensiva por via intravenosa.  
c) Iniciou com anfotericina b.  
d) Iniciou esquema de sulfadiazina e pirimetamina. 
e) Iniciou fisioterapia respiratória.  
 
 

O Staphylococcus aureus é uma das espécies patogênicas mais comuns. Suas toxinas são proteínas produzidas e 
secretadas ou expostas à superficie cuja atividade é destrutiva para as células humanas.  Um dos sintomas de 
endocardite aguda desencadeada por S.aureus é: 
a) Disfunção ventricular com presença de bulhas acessórias. 
b) Dor torácica. 
c) Perda de sensibilidade cutânea. 
d) Febre baixa. 
e)Taquicardia 
 
 

O exame laboratorial é uma importante ferramenta diagnóstica realizado a pedido do médico, em laboratórios 
de análises clínicas, visando, muitas vezes, a confirmação de uma patologia e a partir daí o início de  um 
tratamento. São exames complementares em pacientes com cálculos das vias urinárias em relação à urina: 
a) Cálcio e ácido úrico. 
b) Análise química do cálculo e antibiograma. 
c) Bicarbonatos e uréia. 
d) Presença de leucopenia. 
e) Fator reunatóide e PCR 
 
 

São necessários alguns cuidados com os pés de pacientes diabéticos com neuropatia sensitiva de membros 
inferiores onde, com esta patologia, os nervos podem ficar incapazes de emitir as mensagens ou fazê-lo  hora 
errada ou muito lentamente,como: 
a) deixar as unhas maior do que o habitual;  
b) nunca andar descalço;  
c) não usar palmilhas nos sapatos;  
d) lavar com água quente;  
e) é contra-indicado aplicar produtos para lubrificação da pele.  
 
 
 

Dentre os vários auto anticorpos presentes nas doenças do tecido conjuntivo, duas são altamente específicos 
para lúpus eritematoso sistêmico: 
a)  Anti-histona e anti-Sm; 
b)  Anti-DNA dupla hélice e anti-histona; 
c)  Anti-DNA dupla hélice e anti-Sm; 
d)  Anti-Ro/SSA e anti-DNA dupla hélice. 
e) N.R.A 

 
 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laborat%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patologia
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O Controle Social na saúde é um direito conquistado na Constituição de 1988, e propõe a gestão participativa 
nas políticas públicas de saúde. O termo controle social tem sido alvo de debates e práticas recentes de 
diversos segmentos da sociedade como sinônimo de participação social nas políticas públicas.  Com a vigência 
da Lei Orgânica 8.142/90, foram considerados espaços obrigatórios para o exercício do controle social:  
a) Conferências de Saúde e Ministério Público;  
b) Conselhos Profissionais e Conselhos de Saúde;  
c) Ministério Público e Órgãos de Defesa do Consumidor;  
d) Conselhos de Saúde e Conferência de Saúde;  
e) Órgãos de Defesa do Consumidor e Ministério Público.  
 
 

Norteado  por um conceito ampliado de saúde, o SUS foi criado, em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, 
para ser o sistema de saúde dos mais de 180 milhões de brasileiros. Este sistema oferece  consultas, exames e 
internações, além de  promover campanhas de vacinação e ações de prevenção e de vigilância sanitária – como 
fiscalização de alimentos e registro de medicamentos. De acordo com os termos da Lei 8.142/1990 analise 
as alternativas abaixo sobre alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS): 

i. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta 
e indireta. 

II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional. 

III. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal. 

IV. Investimentos previstos no Plano Decenal.  
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
a) III e IV  
b) III 
c) I e II 
d) I, II e III 
e) I, II, III e IV 
 
 

Mais de 50% da população mundial já foi contaminada pelo vírus da hepatite B. Estima-se algo em torno de 2 
bilhões de pessoas que já entraram em contato com o vírus, 350 milhões de portadores crônicos e 50 milhões 
de novos casos a cada ano. Em áreas com maior incidência, 8 a 25% das pessoas carregam o vírus e de 60 a 
85% já foram expostas. No Brasil, 15% da população já foi contaminada e 1% é portadora crônica. O 
marcador que indica atividade replicatória, na infecção pelo vírus da hepatite B é: 
a) anti-HBs. 
b) HBsAg. 
c) anti-HBe. 
d) HBeAg. 
e) anti-HBc total. 
 
 
A digoxina é um digitálico, ou seja, um glicosídeo cardiotónico, proveniente da dedaleira. Tem efeito 
inotrópico positivo, ou seja, aumenta a força de contração cardíaca. Podem ser considerados fatores 
predisponentes à toxicidade pelo uso da digoxina, EXCETO: 
a) Idade avançada.       
b) Hipertireoidismo. 
c) Hipoxemia.     
d) Hipopotassemia. 
e) Uso concomitante de verapamil. 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dedaleira
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Contra%C3%A7%C3%A3o_muscular_card%C3%ADaca&action=edit&redlink=1
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Os efeitos deletérios de fármacos sobre o tecido ósseo foram descritos há mais de meio século atrás por 
Harvey Cushing . Atualmente, o problema atinge uma dimensão maior pelo diagnóstico de osteoporose ser 
mais freqüente e pelo uso amplo, muitas vezes indiscriminado, dos fármacos para o controle de diversas 
doenças. Isto levou ao aparecimento marcante das fraturas, principalmente no esqueleto axial A osteoporose 
induzida por fármacos tem como principais responsáveis os:  
a) glicocorticóides;  
b) anticonvulsivantes;  
c) agentes citotóxicos;  
d) tuberculostáticos;  
e) antibióticos.  
 
 
Sr. Aluísio tem  39 anos de idade, alcoólatra e é internado com febre e tosse produtiva iniciadas há três 
sema- nas. Ao exame físico apresenta abscessos dentários e estertores crepitantes na metade inferior 
do hemitórax direito. A radiografia de tórax mostra um infiltrado em lobo inferior de pulmão direito 
com múltiplas escavações. Trata-se mais provavelmente de uma infecção por: 
a)    anaeróbios 
b)    Staphylococcus aureus 
c)    Streptococcus pneumoniae 
d)   Mycobacterium tuberculosis  
e)    bacilos Gram-negativos 
 
 
O estado de mal epiléptico (EME) é subdiagnosticado, especialmente as formas clínicas com sinais  
motores sutis ou apenas com alteração da consciência. É uma emergência neurológica que necessita 
diagnóstico  imediato e a tratamento agressivo e para prevenir  lesão neuronal. A etiologia mais freqüente do 
estado de mal epilético é: 
a) Acidente vascular cerebral 
b) Retirada de drogas anticonvulcivantes 
c) Trauma  
d) Infecção do sistema nervoso 
e) Encefalopatia metabólica 
 
 
D. Maria Eugênia de 52 anos deu entrada no pronto socorro apresentando tromboembolia pulmonar maciça e 
choque. Qual conduta é imediata após o tratamento? 
a) Heparina endovenosa 
b) Filtro em veia cava inferior 
c)  Heparina de baixo peso molecular 
d) Trombolítico 
e) Cirurgia  
 
 
Macorlídeo é um grupo de antibióticos que tiveram a eritromicina como único representante de uso clínico 
geral por 40 anos. O termo “macrolídeo” está relacionado com a estrutura – um anel de lactona, de vários 
membros, ao qual se ligam um ou mais desoxiglicóis. Os macrolídeos são drogas de escolha no tratamento das 
infecções causadas por todos os agentes abaixo, EXCETO. 
a) Escherichia coli.  
b) Legionella.  
c) Mycoplasma.  
d) Ureaplasma.  

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eritromicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lactona
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diol
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e) Clamídia. 
 
 
Mulher de 30 anos deu entrada na emergência apresentando quadro de dismenorreia importante. Pelo seu 
relato, constatou-se que houve piora progressiva destes episódios álgicos num período de 3 anos, tendo 
necessitado de outros atendimentos emergenciais. Nega gestação prévia. A hipótese diagnóstica mais 
provável é: 
a)  Endometriose pélvica; 
b)  Miomatose uterina;  
c)  Anexite crônica;  
d)  Tuberculose genital. 
e)  N.R.A 
 
 
Pancreatite é uma inflamação do pâncreas, uma glândula grande atrás do estômago e perto do duodeno. O 
pâncreas secreta enzimas digestivas no intestino através do tubo pancreático. Essas enzimas ajudam a digerir 
gorduras, proteínas e carboidratos da comida. O pâncreas também libera os hormônios insulina e glucagon na 
corrente sangüínea. Esses hormônios ajudam o corpo a usar glicose que obtém da comida em energia. 
Geralmente as enzimas digestivas não ficam ativas até alcançarem o intestino, onde começam a digerir o 
alimento. Porém, se essas enzimas ficarem ativas dentro do pâncreas começam a "digeri-lo" Qual dos 
critérios abaixo NÃO É utilizado para avaliação de gravidade da pancreatite aguda? 
a) Idade maior que 55 anos. 
b) Cálcio maior que 8mg/dL.  
c) PO2 menor que 60mmHg. 
d) Leucocitose maior que 16.000 células/mm³.  
e) AST maior que 250 unidades/L. 
 
 
Sr. Jonas, o dono da padaria, foi diagnosticado com Cirrose hepática. Assinale V para Verdadeiro ou F 
para Falso em relação à Cirrose hepática. 
( ) Os achados clínicos resultam da disfunção hepato-celular, shunts porto-sistêmicos e hipertensão portal. 
( ) A classificação histológica mais comum divide as formas em micronodular, macronodular e mista. 
( ) A ultrassonografia é útil para avaliar a textura hepática, o tamanho do fígado, detectar ascites e avaliar 
    calibre da veia porta. 
( ) As causas mais comuns são as hepatites A, B, C e o consumo crônico de álcool. 
( ) O transplante hepático está indicado em todos os casos de cirrose hepática. 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 
a) VVVFF.  
b) VVVVV.  
c) FVVVV.  
d) FFVVV.  
e) FFFFV. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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Há dois tipos de diuréticos: os que atuam directamente nos túbulos renais, modificando a sua atividade 
secretora e absorvente; e aqueles que modificam o conteúdo do filtrado glomerular, dificultando 
indirectamente a reabsorção da água e sal.Os diuréticos são a primeira linha no tratamento dos pacientes 
com insuficiência cardíaca. Eles atuam aumentando a excreção de água com intuito de: 
a) Aumentar a pressão de enchimento ventricular 
b) Aumentar a congestão sistêmica 
c) Diminuir a pressão de enchimento ventricular (pré-carga) 
d) Reduzir a contração venosa 
e) Aumentar o refluxo gastrointestinal  

 
 
Dona Ivana de 45 anos, professora primária há 20 anos, tem dispnéia e sibilos após um resfriado. Qual (is) 
característica (s) seria (am) necessária (s) para o diagnóstico de asma, que  é uma doença inflamatória crônica 
das vias aéreas , que resulta na redução ou até mesmo obstrução no fluxo de ar? 
a) Paralisia de diafragma. 
b) Dor pleurítica. 
c) Fraqueza diafragmática. 
d) Histórico familiar, crises prévia de broncoespasmos a  exposição à alergênicos. 
e)Osteprorose 
 
 
A leptospirose é primariamente uma zoonose. Acomete roedores e outros mamíferos silvestres e é um 
problema veterinário relevante, atingindo animais domésticos (cães, gatos) e outros de importância 
econômica (bois, cavalos, porcos, cabras, ovelhas). Esses animais, mesmo quando vacinados, podem tornar-se 
portadores assintomáticos e eliminar a L. interrogans junto com a urina. A leptospirose é uma doença 
infecciosa febril, aguda, potencialmente grave, causada por uma bactéria, a Leptospira interrogans. É uma 
zoonose (doença de animais) que ocorre  no mundo inteiro, exceto nas regiões polares. Em seres humanos, 
ocorre em pessoas de todas as idades e em ambos os sexos. Na maioria (90%) dos casos de leptospirose a 
evolução é benigna.  As alterações laboratoriais vistas em relação à hematologia na leptospirose seriam: 
a) Anemia hipocrômica 
b) Velocidade de hemossedimentação baixa 
c) Ausência de neutrofilia 
d) Plaquetas anormais 
e) Hiperglicinemia 
 
 
Suellen  de  21 anos  foi vacinada contra hepatite B há um ano. Esta doença  é causada por um vírus DNA, 
transmitido por sangue (transfusões, agulhas contaminadas, relação sexual, após o parto, instrumentos 
cirúrgicos ou odontológicos,entre outros. Ela  foi ao médico para  saber se apresenta proteção vacinal. O 
exame a solicitar é: 
a) Anti HBs Ag; 
b) Anti HBc IgM; 
c) HBs Ag IgG; 
d) HBe Ag; 
e) Anti HCV. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
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Dr. Adolfo , médico do hospital municipal ,atendeu Sr Abreu, homem de  25 anos, que apresentava lombalgia 
esquerda súbita, náuseas,vômitos, sudorese intensa e inquieto.O médico  tem como principal hipótese 
diagnóstica: 
a) pielonefrite aguda; 
b) lombociatalgia; 
c) cólica renal; 
d) hérnia de disco; 
e) espasmo muscular. 
 
 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Ele engloba  desde o 
atendimento ambulatorial básico  até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito 
para toda a população do país. .  De acordo com a  Lei Federal 8080/1990 é  competência da direção 
estadual do SUS, EXCETO: 
a) Promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde. 
b) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde. 
c) Participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. 
d) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
e) Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.  
 
 
O Sistema Único de Saúde é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo poder público. De acordo com o exposto, analise as afirmativas e em seguida 
marque a alternativa correta. 
I.  A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano são ações que fazem parte 

do campo de atuação do SUS. 
II.  Osmunicípiospoderãoconstituirconsórciospara desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde 

que lhes correspondam. 
III. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, 

cuja execução envolva áreas compreendidas no âmbito do SUS. 
a) Somente a afirmativa I está correta.  
b) Somente a afirmativa II está correta.  
c) Somente a afirmativa III está correta.  
d) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  
e) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

 
 
O Conselho de Saúde é um órgão ou instância colegiada de caráter permanente e deliberativo que 
consubstancia a participação da sociedade organizada na administração do SUS. No que se refere ao Conselho 
Estadual de Saúde, marque a alternativa correta. 
a) Delibera sobre os critérios para a definição de padrões assistenciais. 
b) Decide sobre o credenciamento de instituições de saúde que se candidatem a realizar pesquisas em seres 

humanos. 
c) Deve ser representado por 50% de usuários, 25% de trabalhadores de saúde e 25% de prestadores de 

serviço (público e privado). 
d) Opina sobre a criação de novos cursos superiores na área da saúde em articulação com o Ministério da 

Educação. 
e) Acompanha e controla as atividades das instituições privadas de saúde. 

 
 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 
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As ações do SUS são desenvolvidas de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal e com os 
princípios previstos na Lei n° 8.080/90. Em relação ao princípio da descentralização, marque a opção correta. 
a) Uma das preocupações centrais para consecução deste princípio está na necessidade da humanização dos 

serviços prestados e das ações realizadas no âmbito do SUS. 
b) Tem como desafio a oferta dos serviços e ações de saúde a todos que deles necessitem. 
c) Impede o pagamento direto dos serviços produzidos aos prestadores estatais ou privados. 
d) É efetivado através da formação de consórcios entre os municípios e da criação dos Conselhos de Saúde. 
e) Prevê a transferência de recursos pelo Fundo Nacional de Saúde aos Municípios, Estados e Distrito 

Federal, de forma regular e automática. 
 
 

O planejamento é um processo contínuo e que envolve um conjunto complexo de decisões. No que se refere 
aos instrumentos de planejamento, existem distintos modelos e métodos que variam desde aqueles que só 
contemplam a simples projeção de tendências, até modelos complexos, com fundamento em diferentes 
marcos teóricos e conceituais. Em relação ao Plano de Saúde, que é um dos instrumentos utilizados pelo 
sistema de planejamento do SUS, analise as opções e marque a alternativa correta. 
a) É o instrumento que operacionaliza as intenções expressas na Programação Anual de Saúde. 
b) Estabelece as linhas que poderão ser seguidas para solucionar os problemas. 
c) Os resultados decorrentes da sua implementação compõem o Relatório Anual de Gestão. 
d) Reúne o conjunto das iniciativas a serem implementadas pela respectiva esfera de gestão em 

determinado ano. 
e) Tem como objetivo definir a macroalocação dos recursos do SUS para o financiamento do sistema. 

 
 

 

 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 


