
                                                                                                                                                                  

Prefeitura Municipal de Granito – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

MÉDICO PSF 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 3h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 32, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 0,3125 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
LINGUA BRASILEIRA                                                                                                                 
 
   (...)O Brasil tem dessas coisas, é um país 
maravilhoso, com o português como língua oficial, 
mas cheio de dialetos diferentes.  
   No Rio de Janeiro é ‘e aí merrmão! CB, sangue 
bom!’ Até eu entender que merrmão era “meu 
irmão” levou tempo. Para conseguir se comunicar, 
além de arranhar a garganta com o ‘erre’, você 
precisa aprender a chiar que nem chaleira velha: ‘vai 
rolá umasch paradasch inschperrtasch.’. 
   Na cidade de São Paulo eles botam um ‘i’ a mais na 
frente do ‘n’: ‘ôrra meu! Tô por deintro, mas não tô 
inteindeindo o que eu tô veindo’. E no interiorr 
falam um ‘erre’ todo enrolado: ‘a Ferrrnanda 
marrrcô a porrrteira’. Dá um nó na língua. A 
vantagem é que a pronúncia deles no inglês é ótima. 
   Em Mins, quer dizer em Minas, eles engolem letras 
e falam Belzonte, Nossenhora. Doidemais da conta, 
sô! Qualquer objeto é chamado de trem. Lembrei 
daquela história do mineirinho na plataforma da 
estação. Quando ouviu um apito, falou apontando as 
malas: ‘Muié, pega os trem que o bicho tá vindo’. 
   No Nordeste é tudo meu rei, bichinho, ó xente. Pai 
é painho, mãe é mainha, vó é voinha. E pra você 
conseguir falar com o acento típico da região, é só 
cantar a primeira sílaba de qualquer palavra numa 
nota mais aguda que as seguintes. As frases são 
sempre em escala descendente, ao contrário do 
sotaque gaúcho. 
   Mas o lugar mais interessante de todos é 
Florianópolis, um paraíso sobre a terra, abençoado 
por Nossa Senhora do Desterro. Os nativos 
tradicionais, conhecidos como Manezinhos da Ilha, 
têm o linguajar mais simpático da nossa língua 
brasileira. Chamam lagartixa de crocodilinho de 
parede. Helicóptero é avião de rosca (que deve ser 
lido rôschca). Carne moída é boi ralado. Se você 
quiser um pastel de carne, precisa pedir um 
envelope de boi ralado. Telefone público, o popular 
orelhão, é conhecido como poste de prosa e a ficha 
de telefone é pastilha de prosa. Ovo eles chamam de 
semente de galinha e motel é lugar de 
instantinho.(...) 
 

RAMIL. Kledir. Tipo assim. Porto Alegre:RBS 
Publicações, 2003. P.75-76. (fragmento) 

 
 
 

QUESTÃO 1 
 
Apenas uma alternativa contém ideias 
contrárias ao que o texto expressa. Marque-a: 
 
a) O autor do texto distingue os falares 
regionais, enfatizando suas diferentes 
pronúncias. 
b) A descrição que o autor do texto faz do falar 
carioca é recheada de humor. 
c) Segundo o texto, o sotaque paulistano é 
positivo já que pode ser benéfico na assimilação 
da pronúncia de certo idioma estrangeiro. 
d) O autor do texto deprecia as diferenças 
vocabulares da variedade linguística falada em 
Florianópolis. 
e) Pela leitura do texto, pode-se inferir que o 
autor do mesmo manifesta um certo 
preconceito linguístico ao se referir aos dialetos 
carioca, paulista, mineiro e nordestino. 
 
QUESTÃO 2 
 
Marque a opção em que as palavras não 
constituem sinônimos: 
 
a) vantagem/proveito. 
b) típico/característico. 
c) conseguir/ ter resultado. 
d) descendente/ tradicional. 
e) oposto/ contraditório. 
 
QUESTÃO 3 
 
Em qual alternativa as palavras obedecem à 
mesma regra de acentuação gráfica: 
 
a) alguém/ espírito/ referências/ vários/ você. 
b língua / próprios/ ambíguo/ subterrâneo / 
pronúncia. 
c) ótimas/ amém/ cândidas / robôs / país. 
d) ciências / sátira/ engraçadíssimo/ está / 
exímio. 
e) laboratório/ há/ heróis/ crítico/ público. 
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QUESTÃO 4 
 
“O PALHAÇO, de Selton Mello, é indicado pelo 
Brasil para a disputa do OSCAR 2013.” 
   (Jornal do Commercio – 21/09/2012) 
 
No fragmento acima está presente a função da 
linguagem: 
 
a) conativa. 
b) fática. 
c) emotiva. 
d) referencial. 
e) metalinguística. 
 
QUESTÃO 5 
 
Marque a opção cuja concordância verbal está 
INCORRETA: 
 
a) Quais de nós estão preocupados com o 
concurso? 
b) Os Estados Unidos são um país da América do 
Norte. 
c) Vossa Excelência não podeis aceitar tal 
proposta. 
d) Precisa-se de técnicos em computação. 
e) Veem-se crianças abandonadas nas ruas. 
 
QUESTÃO 6 
 
“Eu preparo uma canção que faça acordar os 
homens e adormecer as crianças.” 
        (Carlos Drummond de Andrade) 
 
No enunciado acima, há uma figura de 
linguagem chamada: 
 
a) metáfora. 
b) personificação. 
c)metonímia. 
d) antítese. 
e) eufemismo. 
 
QUESTÃO 7 
 
Assinale a alternativa em que a PONTUAÇÃO da 
frase não se justifica pela regra das demais. 

a) Esta prova, minha gente, está fácil. 
b) Você, filho, é um anjo. 
c) Defendemos nossos direitos, brasileiros. 
d) Bruno, candidato à vaga, fez boa prova. 
e) “Eu sei, meu amigo, a dor que tu passas”. 
 
QUESTÃO 8 
 
Observe a frase: “Assistimos à cena 
estarrecidos.” 
 
Em qual alternativa, ao se completar cada 
espaço, a regência verbal não é a mesma da 
frase acima: 
 
a) Aspirava _______ paz mundial. 
b) Paguei ________ médica que me consultou. 
c) Nós visamos _______ aprovação no concurso. 
d) Procedeu-se _______ entrega dos resultados. 
e) A mãe não queria ______ filha na rua. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 9 
 
Em 2012 a revista FORBES publicou mais uma 
vez a lista das mulheres mais influentes do 
mundo no cenário político, a presidenta Dilma 
aparece na relação pelo segundo ano 
consecutivo. Das personalidades citadas abaixo 
qual delas ocupou a 1ª (primeira) posição no 
ranking? 
 
a) Michelle Obama, Primeira Dama dos Estados 
Unidos. 
b) Dilma Roussef, Presidenta do Brasil. 
c) Hillary Clinton , Secretária de Estado dos 
Estados Unidos. 
d) Angela Merkel, Chanceler Alemã. 
e) Cristina Kirchner, Presidenta da Argentina. 
 
QUESTÃO 10 
 
O Brasil possui um rico cenário cultural, onde a 
influência de vários povos contribuiu para a 
formação de costumes heterogêneos, 
originando um mosaico étnico que permite um 
passeio nos diversos campos da arte. 
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I. O cinema brasileiro foi indicado ao Oscar 
com o filme “Rio”, na categoria Melhor 
Animação. 
II. Este ano, comemora-se o Centenário de 
Luiz Gonzaga “Rei do Baião”, conhecido por 
retratar o sofrimento e a pureza do seu povo, 
compôs os hinos “Asa Branca” e “Luar do 
Sertão”. 
III. Um dos artistas pernambucanos de 
maior destaque na atualidade é o escritor 
Romero Brito. 
IV. No último dia 19 de outubro, o final da 
novela “Avenida Brasil” ganhou destaque em 
toda mídia nacional pelo alto índice de 
audiência, a mesma foi escrita por João Emanuel 
Carneiro. 
 
Está (ão) INCORRETO (S) apenas o(s) item(ns): 
 
a) Apenas o item I. 
b) Apenas o item III. 
c) Os itens I, II e III. 
d) Os itens I, II, IV. 
e) Os Itens I e III. 
 
QUESTÃO 11 
 
No ano de 2012, alguns fatos marcaram os 
países da América do Sul, entre eles:  
I – O senado aprovou o impeachment do 
presidente da República deste país por 
descumprimento de suas funções. 
II – Foi o mais recente país a ingressar no 
Mercosul, num processo de adesão que já se 
arrastava há anos, o mesmo foi oficializado após 
o Paraguai ter sido suspenso do bloco. 
III – É um país que possui uma das maiores 
economias do mundo, porém, segundo o Índice 
de Gini, importante medida internacional de 
concentração de renda, é o quarto país de maior 
desigualdade social da América Latina. 
As afirmativas acima se referem, 
respectivamente, a: 
 
a) Peru, Colômbia e Paraguai. 
b) Paraguai, Venezuela e Brasil. 
c) Venezuela, Peru e Paraguai. 
d) Paraguai, Colômbia e Brasil. 

e) Peru, Venezuela e Colômbia. 
 
QUESTÃO 12 
 
Vinte anos após a Eco-92, foi realizado no Brasil 
o Rio+20, um evento onde representantes de 
ONGs, empresas, setores da sociedade civil, 
chefes de Estado e de governo voltaram a se 
reunir para debater quais os rumos do planeta, 
na tentativa de reverter uma situação quase 
limite no que diz respeito à natureza. 
Os itens abaixo apresentam propostas 
abordadas na Conferência das Nações Unidas 
Rio+20, EXCETO: 
 
a) A promoção de eficiência, tratamento e uso 
de resíduos d’água como fonte, particularmente 
em áreas de expansão urbana.  
b) Que governos, empresas e a sociedade civil 
assumam compromissos específicos de apoio 
para a realização da Energia Sustentável para 
Todos. 
c) Integrar o desenvolvimento urbano 
sustentável como um componente-chave para 
as políticas nacionais. 
d) Restringir o uso de armas de fogo às Forças 
Armadas, polícia e empresas de segurança 
registradas. 
e) Buscar o desenvolvimento e a expansão 
urbana ambientalmente saudável e a utilização 
da terra. 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 13 
 
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, que 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, assinale a alternativa CORRETA: 
 
Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
serão alocados como: 
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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 - investimentos previstos no Plano 
Quinquenal do Ministério da Saúde; 
IV - cobertura das ações e serviços de saúde a 
serem implementados pelos Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 
 
a) apenas I é verdadeira. 
b) apenas II é verdadeira. 
c) apenas III é verdadeira. 
d) apenas IV é verdadeira. 
e) Todas são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 14 
 
Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: 
I - formular, avaliar e apoiar políticas de 
alimentação e nutrição; 
II - coordenar e participar na execução das ações 
de vigilância epidemiológica; 
III - acompanhar, controlar e avaliar as ações e 
os serviços de saúde, sobrepondo as 
competências estaduais e municipais; 
IV - prestar cooperação técnica e financeira aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
para o aperfeiçoamento da sua atuação 
institucional. 
 
a) apenas I é verdadeira. 
b) apenas II é verdadeira. 
c) apenas III é verdadeira. 
d) apenas IV é verdadeira. 
e) apenas I e II são verdadeiras. 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) São estabelecidos, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a 
internação domiciliar. Na modalidade de 
assistência de atendimento e internação 
domiciliares incluem-se, principalmente, os 
procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência 
social, entre outros necessários ao cuidado 
integral dos pacientes em seu domicílio. 
b) Os serviços de saúde do Sistema Único de 
Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, 
ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 2 (dois) acompanhantes durante 
todo o período de trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato; 
c) Os protocolos clínicos e as diretrizes 
terapêuticas deverão estabelecer os 
medicamentos ou produtos necessários nas 
diferentes fases evolutivas da doença ou do 
agravo à saúde de que tratam, bem como 
aqueles indicados em casos de perda de eficácia 
e de surgimento de intolerância ou reação 
adversa relevante, provocadas pelo 
medicamento, produto ou procedimento de 
primeira escolha; 
d) Dever-se-á obrigatoriamente levar em 
consideração a realidade local e as 
especificidades da cultura dos povos indígenas e 
o modelo a ser adotado para a atenção à saúde 
indígena, que se deve pautar por uma 
abordagem diferenciada e global, contemplando 
os aspectos de assistência à saúde, saneamento 
básico, nutrição, habitação, meio ambiente, 
demarcação de terras, educação sanitária e 
integração institucional; 
e) Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa 
própria, de profissionais liberais, legalmente 
habilitados, e de pessoas jurídicas de direito 
privado na promoção, proteção e recuperação 
da saúde. 
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QUESTÃO 16 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, e 
a Constituição Federal e 1988, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) A lei disporá sobre as condições e os 
requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas para fins de 
transplante, pesquisa e tratamento, bem como 
a coleta, processamento e transfusão de sangue 
e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 
comercialização. 
b) É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou de capitais estrangeiros na 
assistência à saúde, salvo através de doações de 
organismos internacionais vinculados à 
Organização das Nações Unidas, de entidades 
de cooperação técnica e de financiamento e 
empréstimos. 
c) Quando as suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura 
assistencial à população de uma determinada 
área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá 
recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa 
privada. 
d) As ações de saneamento que venham a ser 
executadas supletivamente pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), serão financiadas por recursos 
tarifários específicos e outros da União, Estados, 
Distrito Federal, Municípios e, em particular, do 
Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 
e) O Ministério da Saúde acompanhará, através 
de seu sistema de auditoria, a conformidade à 
programação aprovada da aplicação dos 
recursos repassados a Estados e Municípios. 
Constatada a malversação, desvio ou não 
aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da 
Justiça aplicar as medidas previstas em lei. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 17 
 
O termo doença sexualmente transmissível 
(DST) é utilizado para todas as doenças oriundas 

do contato íntimo e das práticas sexuais. Várias 
destas doenças são de aquisição 
transplacentária, pela passagem do feto pelo 
canal do parto ou pela lactação. Sendo assim, 
leia as alternativas abaixo: 
I-A sífilis é uma infecção sistêmica causada pelo 
Treponema pallidum. Os treponemas têm a 
capacidade de atravessar a camada de células 
de Langherans e infectar o feto em qualquer 
período gestacional. 
II-A escolha do método diagnóstico depende da 
fase da infecção materna. O rastreamento não 
deve restringir-se apenas às pacientes com 
fatores de risco ou sintomas, pois a lesão 
primária da sífilis é indolor e pode passar 
despercebida pela paciente, cicatrizando 
espontaneamente. 
III-A pesquisa direta do Treponema pode ser por 
meio de microscopia campo escuro, 
imunofluorescência direta e coloração de 
Giemsa. Quanto aos exames sorológicos, 
utilizamos para triagem o Veneral Disease 
Researsh Laboratory. 
IV-A Eritromicina é o único medicamento que 
previne a sífilis congênita. As gestantes com 
alergia á Penicilina devem ser submetidas á 
dessensibilização antes de iniciar o tratamento. 
Assinale a alternativa verdadeira: 
 
a) I,II e III apenas. 
b) I,II e IV apenas. 
c) II , III e IV apenas. 
d) I,II,III e IV. 
e) IV,III e I apenas. 
 
QUESTÃO 18 
 
O teste do pezinho deve ser feito na criança 
logo após o seu nascimento, conforme 
estabelece o Programa Nacional de Triagem 
Neonatal (PNTN) (BRASIL,2004). Analise 
atentamente as alternativas abaixo e marque a 
verdadeira: 
 
I-O teste do pezinho permite a detecção da 
fenilcetonúria, do hipotireoidismo congênito e 
de hemoglobinopatias. 
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II-O teste deverá ser feito a partir do 3º dia de 
vida da criança, quando já ocorreu uma ingestão 
adequada de proteínas e é possível analisar com 
mais segurança o metabolismo da fenilalanina, 
evitando-se resultados falsos negativos para 
fenilcetonúria. 
III-A dosagem de hormônio estimulante da 
tireóide (TSH) nas primeiras 72 horas de vida 
pode acarretar um aumento de falsos positivos 
para hipotireoidismo congênito. Assim, a coleta 
para o exame deve ser realizada entre o 10º e o 
20º dia de vida da criança. 
 
a) I,II e III.  
b)I  apenas. 
c) II e III  apenas. 
d) I e II apenas. 
e) II  apenas. 
 
QUESTÃO 19 
 
São considerados fatores de risco para infecção 
puerperal, exceto: 
 
a) Grande quantidade de mecônio no líquido 
amniótico 
b) Colonização por Streptococo do grupo B 
c) Endometriose 
d) Cesárea 
e) Trabalho de parto prolongado 
 
QUESTÃO 20 
 
Quantas consultas devem ser realizadas, de 
acordo com o Ministério da Saúde, no primeiro 
ano de vida de uma criança? 
 
a) 05 
b) 07 
c) 09 
d) 10 
e) 12 
 
QUESTÃO 21 
 
Qual a frequência respiratória anormal de um 
bebê de 2 a 12 meses? 
 

a) 44 
b) 30 
c) 40 
d) 35 
e) 70 
 
QUESTÃO 22 
 
São poucas as situações em que pode haver 
indicação médica para a substituição parcial ou 
total do leite materno. Nas seguintes situações, 
o aleitamento materno é contraindicado 
totalmente, exceto: 
 
a) Mãe em uso de antineoplásicos e 
radiofármacos 
b) Criança portadora de galactosemia, doença 
do xarope de bordo e fenilcetonúria. 
c) Abscesso mamário 
d) Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2 (vírus 
linfotrópico humano de linfócitos T). 
e) Mães infectadas pelo HIV. 
 
QUESTÃO 23 
 
A partir dos 4 meses de idade, ocorre a 
depleção do estoque de ferro, e a alimentação 
passa a ter papel fundamental na prevenção da 
anemia. O ferro na forma heme, presente nas 
carnes, é mais facilmente absorvido. O ferro que 
não está na forma heme, presente nos vegetais, 
precisa estar na forma ferrosa e depende do 
estado nutricional e dos outros alimentos para 
ser absorvido. São alimentos que facilitam a 
absorção do ferro, exceto: 
 
a) Sucos cítricos. 
b) Casca de feijão. 
c) Cereais crus . 
d) Cafeína. 
e) Farelos. 
 
QUESTÃO 24 
 
São fatores de risco transitórios e reversíveis 
para incontinência urinária na mulher, exceto: 
 
a) Vaginite atrófica. 
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b) Ação medicamentosa. 
c) Poliúria. 
d) Status do colágeno. 
e) Constipação. 
 
QUESTÃO 25 
 
As hepatites virais são doenças provocadas por 
diferentes agentes etiológicos, com tropismo 
primário pelo tecido hepático, que apresentam 
características epidemiológicas, clínicas e 
laboratoriais semelhantes, porém com 
importantes particularidades. Analise as 
alternativas abaixo: 
 
I-A principal via de contágio do vírus da hepatite 
A é a orofecal, por contato inter-humano ou por 
meio de água e alimentos contaminados. A 
transmissão parenteral é rara, mas pode ocorrer 
se o doador estiver na fase de viremia do 
período de incubação. 
II-O HBV é um vírus defectivo, satélite do HDV, 
que precisa do HBsAg para realizar sua 
replicação. 
III-A transmissão da Hepatite C ocorre 
principalmente por via parenteral. A 
transmissão sexual ocorre principalmente em 
pessoas com múltiplos parceiros e com prática 
sexual de risco (não usam preservativos). A 
transmissão vertical é rara comparada à 
hepatite B. 
 
Marque a alternativa verdadeira: 
 
a) V,V e V. 
b) V,F e F. 
c) F,V e V. 
d) V,F e V. 
e) F,V e F. 
 
QUESTÃO 26 
 
É contraindicado o uso de metformina nos 
seguintes casos, exceto: 
 
a) Diabetes tipo I e gestação. 
b) Acidose lática e Insuficiência renal. 

 c) Diabetes Melitus tipo II e Síndrome 
metabólica. 
d) Acidose lática e Insuficiência Cardíaca. 
e) Diabetes Melitus tipo I e Acidose lática. 
 
QUESTÃO 27 
 
São riscos potenciais de contracepção hormonal 
oral, exceto: 
 
a) Cloasma. 
b) Amenorréia pós-pílula. 
c) Icterícia colestática. 
d) Infertilidade permanente. 
e) Enxaqueca. 
 
QUESTÕES 28 e 29 
 
Leia atentamente o caso clínico abaixo e 
responda as questões 28 e 29. 
 
J.B.S. sexo masculino, melanoderma, 54 anos, 
fumante, procurou a Unidade de Saúde com 
P.A. 160x100 mmHg e exibe uma glicemia de 
jejum realizada há 5 dias de 105 mg/dl e RX de 
tórax com laudo descritivo de índice cárdio-
torácico aumentado. Queixa-se no momento da 
consulta médica de sentir cansaço até mesmo 
nas atividades cotidianas. Questionado pelo 
médico, refere ser portador de cardiopatia 
chagásica há dois anos e ter tido 02 episódios de 
IAM, além de ser asmático desde a infância. 
 
QUESTÃO 28 - Sobre o paciente descrito, pode-
se afirmar: 
 
a) Paciente hipertenso estágio I e Diabetes Mellitus 
b) Paciente hipertenso estágio III e ICC estágio II B 
c) Paciente hipertenso estágio II e ICC estágio II C 
d) Paciente ICC estágio III A e Diabetes Mellitus 
 ePaciente hipertenso estágio II e ICC estágio III C 

 
QUESTÃO 29 - As medicações mais adequadas 
para o paciente descrito acima são: 
 
a)Hidroclorotiazida e Metformina. 
b)Captopril e Propranolol. 
c)Anlodipino e Propranolol. 



 
Prefeitura Municipal de Granito/PE 

Concurso Público Nº 001/2012 
MÉDICO CLÍNICO GERAL - PSF 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 8 de 8 
 

d) Anlodipino e Hidroclorotiazida. 
e) Captopril  e Metformina. 
 
QUESTÃO 30 
 
Leia atentamente as alternativas abaixo sobre 
Rubéola e marque a correta: 
 
I-É uma doença infecciosa exantemática, 
causada pelo vírus Coxsachie, acomete 
principalmente crianças em idade escolar e 
adultos jovens. 
II-As complicações mais frequentes da rubéola 
são: artrites, encefalites e púrpura 
trombocitopênica. 
III-O período de maior transmissibilidade é de 
até 07 dias após início do rash. 
 
a) V,V e V. 
b) V,F e F. 
c) F,V e F. 
d) V,F e V. 
e) F,V e V. 
 
QUESTÃO 31 
 
Sobre hanseníase não podemos afirmar: 
 
a) A hanseníase é uma doença que se manifesta 
por meio de sinais e sintomas 
dermatoneurológicos como lesões de pele e de 
nervos periféricos, principalmente nos olhos, 
nas mãos e nos pés. O seu diagnóstico é 
essencialmente clínico e epidemiológico. 
b) A forma tuberculóide caracteriza-se 
clinicamente por lesões em placa na pele, com 
bordas bem delimitadas, eritematosas, ou por 
manchas hipocrômicas nítidas, bem definidas. 
Apresenta queda de pelos e alteração 
das sensibilidades térmica, dolorosa e tátil.  
c) A forma dimorfa  clinicamente oscila entre as 
manifestações da forma tuberculoide e as da 
forma virchowiana. Pode apresentar lesões de 
pele, bem delimitadas, com pouco ou nenhum 
bacilo, e lesões infiltrativas mal delimitadas, 
com muitos bacilos. Uma mesma lesão pode 
apresentar borda interna nítida e externa difusa. 

 d) Em crianças, a forma virchowiana  pode 
apresentar-se com poucas lesões cutâneas, 
geralmente uma única lesão na face, recebendo 
a denominação de hanseníase nodular infantil. 
e) A baciloscopia de esfregaço intradérmico 
deve ser utilizada como exame complementar 
para a identificação dos casos PB e MB de difícil 
classificação clínica. 
 
QUESTÃO 32 
 
Geralmente a hanseníase manifesta-se por meio 
de lesões de pele com diminuição ou ausência 
de sensibilidade ou lesões dormentes, em 
decorrência do acometimento dos ramos 
periféricos cutâneos. As lesões mais comuns 
são, exceto: 
 
a) Manchas esbranquiçadas ou avermelhadas – 
alteração na cor da pele, sem relevo. 
b) Pápulas – lesão sólida, com elevação 
superficial e circunscrita. 
c) Lacerações – alteração na estrutura da pele, 
de forma difusa. 
d) Tubérculos – lesão sólida, elevada (caroços 
externos). 
e) Nódulos – lesão sólida, mais palpável que 
visível (caroços internos). 
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