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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 - EDITAL Nº 50/2013 PARA 
PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO 

MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - ESTADO DO 
PARANÁ 

 
CARGO: MÉDICO 

DATA: 08/12/2013  
PERÍODO DE PROVA: TARDE 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 50 
(cinquenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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Noite de Chuva 
 
1º Foi na última chuvarada do ano, e a noite era preta. O homem estava em casa, chegara tarde, ________ e 
molhado, depois de uma viagem de ônibus mortificante, e comera, sem prazer, uma comida fria. Vestiu o pijama e 
ligou o rádio, mas o rádio estava ruim, roncando e estalando. “Há dois meses estou querendo mandar consertar este 
rádio”, pensou com tédio. E pensou ainda que há muitos meses, há muitos anos, estava com muita coisa para 
consertar, desde os dentes até a torneira da cozinha, desde seu horário no serviço até aquele caso sentimental em 
Botafogo. E quando começou a dormir ouviu que batiam na porta, acordou assustado achando que era o dentista, o 
homem do rádio, o caixa da firma, o irmão de Honorina ou um vago fiscal geral dos problemas da vida que lhe vinha 
pedir contas. 
2º A princípio não reconheceu a negra velha Joaquina Maria, miúda, molhada, os braços magros luzindo, a cara 
aflita. Ela dizia coisas que ele não entendia; mandou que entrasse. Há alguns meses a velha lavava-lhe a roupa, e 
tudo o que sabia a seu respeito é que morava em um barraco, num morro perto da Lagoa, e era doente. Sua 
história foi saindo aos poucos. O temporal derrubara o barraco, e o netinho, de oito anos, estava sob os escombros. 
Precisava de ajuda imediata, se lembrara dele. 
3º – O menino está... morto? 
4º Ouviu a resposta afirmativa com um suspiro de alívio. O que ela queria é que ele telefonasse para a polícia, 
chamasse ambulância ou rabecão, desse um jeito para o menino não passar a noite entre os escombros, na 
__________ ou arranjasse um automóvel e alguém para ir retirar o corpinho. Quis telefonar mas o telefone não 
dava sinal; enguiçara. E quando meteu uma capa de gabardina e um chapéu e desceu a escada, viu que tudo 
enguiçara, os bondes, os ônibus, a cidade, todo esse conjunto de ferro, asfalto, fios e pedras que faz uma cidade, 
tudo estava paralisado, como um grande monstro débil. 
5º – E os pais dele? 
6º – A velha disse que a mãe estava trabalhando em Niterói. 
7º  – E o pai? 
8º Na mesma hora sentiu que fizera uma pergunta ________, deve ser um personagem vago e impreciso, 
negro e perdido na noite e no tempo, o pai daquele pretinho morto, la atravessando a rua com a velha; 
subitamente, como a chuva estivesse forte, e ela tossisse, mandou que voltasse e esperasse na entrada da casa. 
Tentou fazer parar quatro ou cinco automóveis; apenas conseguiu receber na perna jatos de lama. Entrou, 
curvando-se, em um botequim sórdido que era o único lugar aberto em toda a rua, mas já estava com a porta de 
ferro a meia altura. Não tinha telefone. Contou a história ao português do balcão, deu explicações ao garçom e a um 
freguês mulato que queria saber qual era o nome do morro – e sentiu que estava fazendo uma coisa inútil e ridícula, 
contar aquela história sem nenhum objetivo. Bebeu uma bagaceira, saiu para a rua, sob a chuva intensa, andou até 
a segunda esquina atravessou a avenida, voltou, olhando vagamente dois bondes paralisados, um ônibus quebrado, 
os raros carros que passavam, luzidios na noite negra. Sentiu uma alegria vingativa pensando que mais adiante, 
como certamente já acontecera antes, eles ficariam paralisados, no engarrafamento enervante do trânsito. Uma 
ruazinha que descia ..... esquerda era uma torrente de água enlameada. Mesmo que encontrasse algum telefone 
funcionando, sabia que não conseguiria ............... hora qualquer ajuda da polícia, nem da assistência, nem dos 
bombeiros; havia desgraças em toda a cidade, bairros inteiros sem comunicação, perdidos debaixo da chuva. Meteu 
os pés até os tornozelos numa poça d’água. Encontrou a velha chorando baixinho. 
9º – Dona... 
10 Ela ergueu os olhos para ele, fixou-o numa pergunta aflitiva, como se fosse ele o responsável pela cidade, 
pelo mundo, pela organização inteira do mundo dos brancos. Disse ..... velha, secamente, que tinha arrumado tudo 
para “amanhã de manhã”. Ela ainda o olhou com um ar desamparado – mas logo partiu na noite escura, sob a 
chuva. 

(Rubem Braga – Os melhores contos. 3. ed. São Paulo: Global, 1985. p. 85-7.) 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua no texto: 
a) exausto – enchurrada – ocioza. 
b) ezausto – enxurrada – ossiosa. 
c) exausto – enxurrada – ociosa. 
d) ezausto – enchurrada – ocioza. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada no texto: 
a) à – àquela – à. 
b) a – àquela – à. 
c) à – àquela – a. 
d) a – aquela – à. 
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03 - Em relação à negra velha analise as afirmativas: 
I - É uma personagem sem voz própria, já que seu discurso é reproduzido pelo narrador. 
II - A falta de um discurso próprio da personagem é compatível com sua condição social. 
III - É uma mulher velha, negra, pobre, sem meios para interferir na realidade. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
04 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - O homem é um personagem pouco decidido, que não resolve seus problemas, não se comunica com 
as pessoas. 
II - A resposta dada “secamente” à velha “amanhã de manhã”, contradiz as características pessoais 
desse homem. 
III - As duas personagens diante o caos provocado pela tempestade igualam-se na falta de condição 
para interferir na realidade, na impotência e pequenez delas diante do mundo. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
05 - O tempo e modo verbal predominante no último parágrafo é: 
a) pretérito imperfeito do indicativo. 
b) pretérito perfeito do indicativo. 
c) pretérito imperfeito do subjuntivo. 
d) pretérito mais que perfeito. 
 
06 - Analise as expressões retiradas do 8º parágrafo: 
I - que voltasse e esperasse na entrada da casa. 
II - que era o único lugar aberto em toda rua. 
III - que queria saber qual era o nome do morro. 
A palavra “que” exerce a mesma função: 
a) Apenas em I e II. 
b) Apenas em II e III. 
c) Apenas em I e III. 
d) I, II e III. 
 
07 - As conjunções destacadas no 4º parágrafo (mas, quando e como) estabelecem relações de 
sentido de: 
a) oposição – tempo – comparação. 
b) explicação – finalidade – conformativa. 
c) concessão – conclusão – oposição. 
d) condição – explicação – consequência. 
 
08 - Assinale a alternativa correta: 
a) A palavra “ruazinha” apresenta 1 ditongo 1 dígrafo – 8 fonemas. 
b) A palavra “arranjasse” apresenta 2 dígrafos - 1 encontro consonantal – 10 letras. 
c) A palavra “assistência” apresenta 1 encontro consonantal – 2 dígrafos e 1 ditongo. 
d) A palavra “funcionando” apresenta 2 encontros consonantais e 1 hiato. 
 
09 - Assinale a alternativa que classifica incorretamente as palavras sublinhadas no 2º parágrafo do 
texto quanto à função sintática que exercem: 
a) lhe – objeto indireto. 
b) doente – predicativo do sujeito. 
c) temporal – núcleo do sujeito. 
d) Precisava – predicado verbo nominal. 
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10 - Assinale a alternativa que classifica corretamente as palavras negritadas no último parágrafo do 
texto, quanto à função morfológica que exercem: 
a) que – conjunção subordinada. 
b) o – artigo. 
c) com – conjunção. 
d) sob – preposição. 

 
11 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos do Município de Marmeleiro, é INCORRETO afirmar que: 
a) Cargo Público é o conjunto de conhecimentos, atitudes e habilidades previstas na estrutura organizacional do 
cargo que devem ser cometidos a um servidor. 
b) As carreiras adotarão obrigatoriamente progressões baseadas em sistemas que privilegiem o mérito funcional e a 
capacitação por aderência. 
c) A investidura em cargo público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, 
ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 
d) A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação dos candidatos aprovados no concurso 
público. 
 
12 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos do Município de Marmeleiro, o retorno do servidor aposentado por 
invalidez à atividade no serviço público municipal, verificado em processo que não subsistem os 
motivos determinantes de sua aposentadoria, é denominado de: 
a) Aproveitamento. 
b) Reversão. 
c) Reintegração. 
d) Readaptação. 
 
13 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos do Município de Marmeleiro, será considerado de efetivo exercício o 
período de afastamento do servidor em virtude de, EXCETO: 
a) Licença para tratar assuntos de interesse particular. 
b) Férias. 
c) Licença maternidade. 
d) Convocação para obrigações decorrentes do serviço militar. 
 
14 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos do Município de Marmeleiro, sobre férias, é INCORRETO afirmar que: 
a) O servidor terá direito ao gozo de trinta dias consecutivos de férias, anualmente, de acordo com a escala 
organizada pelo órgão competente, sem prejuízo de nenhum direito. 
b) É obrigatória a concessão e gozo das férias nos dez meses subsequentes à data em que o servidor tiver adquirido 
o direito. 
c) Não suspende o gozo de férias a concessão de licença gestante, paternidade e adotante. 
d) O servidor perceberá, durante suas férias, a remuneração integral que lhe for devida na data da sua concessão, 
acrescida de um terço. 
 
15 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, constituem gratificações e adicionais 
dos servidores municipais, EXCETO: 
a) Gratificação natalina. 
b) Adicional noturno. 
c) Gratificação pela prestação de serviço extraordinário. 
d) Diárias. 
 
16 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, o servidor que prestar trabalho noturno 
fará jus a um adicional de: 
a) 10% (dez por cento) sobre o vencimento do cargo. 
b) 15% (quinze por cento) sobre o vencimento do cargo. 
c) 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo. 
d) 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento do cargo. 
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17 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2096/2013, que instituiu o plano de cargos, de 
carreira e sistema de remuneração para os servidores do quadro geral do poder executivo de 
Marmeleiro, analise as afirmativas abaixo: 
I - O servidor efetivo será aprovado no estágio probatório se sua média de desempenho for igual ou 
superior a 75% (setenta e cinco por cento). 
II - O curso de graduação e de pós-graduação somente será considerado, para fins de promoção 
funcional, se seu programa possuir aderência às atribuições e competências do cargo. 
III - Aperfeiçoamento é o conjunto de procedimentos que visam a proporcionar ao servidor efetivo a 
atualização e a valorização pessoal e profissional para a melhoria contínua da qualidade da atividade 
profissional e para o desenvolvimento de suas competências. 
Estão CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas II e III. 
c) Apenas as afirmativas I e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
18 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2096/2013, que instituiu o plano de cargos, de 
carreira e sistema de remuneração para os servidores do quadro geral do poder executivo de 
Marmeleiro, é INCORRETO afirmar que: 
a) Não será considerado, para fins de ingresso em nova categoria funcional, o tempo de serviço público 
anteriormente prestado. 
b) A apuração e divulgação do resultado das avaliações especiais do estágio probatório de servidor efetivo, inclusive, 
quando for o caso, no que se refere à análise e julgamento das razões de recurso, é atribuição do Núcleo de Gestão 
de Carreira do Servidor do Quadro Geral. 
c) A promoção funcional nos graus deve ser requerida pelo servidor e passa a vigorar no mês seguinte àquele em 
que a certificação de conclusão de curso for protocolada junto a Divisão de Pessoal. 
d) Cada categoria funcional admitirá duas promoções funcionais, Graus “II” e “III”, respectivamente. 
 
19 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, são proibições ao servidor público, 
EXCETO: 
a) Representar aos seus superiores sobre irregularidades, ilegalidades e abusos de Poder. 
b) Recusar fé a documentos públicos. 
c) Praticar atos de sabotagem contra o patrimônio e serviço público. 
d) Empregar material do serviço público em tarefa particular. 
 
20 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, é INCORRETO afirmar que: 
a) O exercício de cargo em comissão ou de função de confiança não se sujeita ao controle do ponto e de 
remuneração por serviço extraordinário. 
b) A função de confiança é instituída em lei, para atender encargo de chefia, direção ou assessoramento, que não 
justifique a utilização de cargo em comissão. 
c) O direito às gratificações de insalubridade e periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos 
que deram causa à sua concessão. 
d) Salvo em casos excepcionais, devidamente justificados, não poderá o trabalho em horário extraordinário exceder 
a uma hora diária. 
 
21 - Sobre condutas médicas no pré-natal, é INCORRETO afirmar que: 
a) A cada consulta deve-se verificar a presença, o ritmo, a frequência e a normalidade dos batimentos cardíacos 
afetais (BCF). É considerada normal a frequência cardíaca fetal entre 120 a 160 batimentos por minuto. 
b) A palpação obstétrica deve ser realizada depois da medida da altura uterina. Ela deve iniciar-se pela delimitação 
do fundo uterino, bem como de todo o contorno da superfície uterina (esse procedimento reduz o risco de erro da 
medida da altura uterina). 
c) Mulheres com ganho de peso superior a 500g por semana, mesmo sem aumento da pressão arterial, devem ter 
seus retornos antecipados, considerando maior risco de pré-eclâmpsia. 
d) A pressão arterial da gestante nunca deve ser aferida com a paciente na posição supina. 
 
22 - Sobre o Diabetes, marque a alternativa INCORRETA: 
a) A prática regular de atividade física é indicada a todos os pacientes com diabetes, pois, melhora o controle 
metabólico, reduz a necessidade de hipoglicemiantes, ajuda a promover o emagrecimento nos pacientes obesos, 
diminui os riscos de doença cardiovascular e melhora a qualidade de vida. 
b) O termo “diabetes tipo I” é usado para designar uma deficiência relativa de insulina. A administração de insulina 
nesses casos, quando efetuada, não visa evitar cetoacidose, mas alcançar controle do quadro hiperglicêmico. 
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c) Um tipo de diabetes encontrado com frequência e cuja etiologia ainda não está esclarecida é o diabetes 
gestacional, que, em geral, é um estágio pré-clínico de diabetes, detectado no rastreamento pré-natal. 
d) As doenças isquêmicas cardiovasculares são mais frequentes e mais precoces em indivíduos com diabetes, 
comparativamente aos demais. 
 
23 - São sinais e sintomas da Hanseníase, EXCETO: 
a) Manchas esbranquiçadas (hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade. 
b) Pápulas, infiltrações, tubérculos e nódulos, normalmente sem sintomas. 
c) Diminuição ou queda de pelos, localizada ou difusa, especialmente sobrancelhas. 
d) Aumento de sudorese no local – pele úmida. 
 
24 - A Asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por hiper-responsividade das vias 
aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com 
tratamento. Sobre a doença, é INCORRETO afirmar que: 
a) O diagnóstico da asma é eminentemente clínico e, sempre que possível, a prova de função pulmonar deve ser 
realizada, para a confirmação diagnóstica e para a classificação da gravidade. 
b) São fatores agravantes ou desencadeantes: rinite alérgica não tratada, infecções virais, exposição a alérgenos, 
entre outros. 
c) Betabloqueadores podem diminuir as crises de asma. 
d) Os corticoides inalatórios são os principais medicamentos para controle da asma, e os beta-agonistas de ação 
rápida, associados aos corticoides sistêmicos são os mais efetivos para o alívio das crises, tanto em crianças quanto 
em adultos de qualquer idade. 
 
25 - São características da queimadura de terceiro grau, EXCETO: 
a) É dolorosa. 
b) Afeta a epiderme, a derme e estruturas profundas.  
c) Não reepiteliza e necessita de enxertia de pele (indicada também para o segundo grau profundo).  
d) Existe a presença de placa esbranquiçada ou enegrecida.  
 
26 - De acordo com o Código de Ética Medica, é INCORRETO afirmar que: 
a) A Medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio. 
b) O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas 
funções, com exceção dos casos previstos em lei. 
c) O médico terá, para com os colegas, respeito, consideração e solidariedade, sem se eximir de denunciar atos que 
contrariem os postulados éticos. 
d) O médico se responsabilizará, em caráter presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação 
particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência. 
 
27 - Na Dengue a presença de sinais de alarme indica a possibilidade de gravidade do quadro clínico e 
de evolução para Dengue Hemorrágica e/ou Síndrome do Choque da Dengue. São sinais de alarme da 
Dengue, EXCETO: 
a) Aumento da Diurese.     c) Hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena). 
b) Dor abdominal intensa e contínua.   d) Aumento repentino do hematócrito. 
 
28 - Sobre os diversos tipos de meningites, marque a alternativa INCORRETA: 
a) As Meningites Virais são também chamadas assépticas ou serosas. Ao exame fisico, destaca-se o bom estado 
geral do paciente e a presença de sinais de irritação meníngea. 
b) As principais complicações da meningite por Haemophilus influenzae são: perda da audição, distúrbio de 
linguagem, retardo mental, anormalidade motora e distúrbios visuais. 
c) Está indicada a quimioprofilaxia para os contatos íntimos de casos de meningites virais. A droga de escolha é a 
rifampicina, devendo ser administrada para os contatos íntimos, no prazo de 48 horas da exposição à fonte de 
infecção. 
d) A Meningite Tuberculosa pode apresentar uma evolução mais lenta, de semanas ou meses, tornando difícil o 
diagnóstico de suspeição. É uma das complicações mais graves da Tuberculose. 
 
29 - Sobre vacinação, é INCORRETO afirmar que: 
a) A idade de aplicação recomendada para a vacina triviral é a partir dos 6 (seis) meses de idade. 
b) A vacina contra a febre amarela é administrada por via subcutânea. 
c) Havendo indicação, a vacina e o soro contra raiva podem ser aplicados em qualquer idade. 
d) A vacina contra influenza pode ser aplicada simultaneamente com qualquer das outras vacinas do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI). 
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30 - De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao médico, EXCETO: 
a) Deixar de comparecer ao plantão em horário preestabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo 
por justo impedimento. 
b) Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no País. 
c) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua 
consciência. 
d) Intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer 
ação em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência. 
 
31 - 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 não deve ser recomendado, 
EXCETO: 
a) Uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação. 
b) Mãe infectada pela tuberculose. 
c) Criança portadora de galactosemia, doença do xarope de bordo e fenilcetonúria. 
d) Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2 (vírus linfotrópico humano de linfócitos T). 
 
32 - Apesar das medidas individuais e populacionais adotadas no País, mantém-se a elevada 
prevalência de anemia. (Ministério da Saúde, 2012). Sobre o assunto, é INCORRETO afirmar que: 
a) O ácido ascórbico (presente nos sucos cítricos) prejudica a absorção do ferro. 
b) O diagnóstico do estado nutricional relativo ao ferro é realizado principalmente por meio de exames laboratoriais. 
c) Recém-nascidos prematuros, pequenos para a idade gestacional e filhos de mães diabéticas são considerados sob 
risco de desenvolvimento de deficiência de ferro. 
d) A utilização de ferro parenteral como tratamento da anemia ferropriva deve estar restrita a situações 
excepcionais. 
 
33 - Sobre as complicações agudas do Diabetes, analise as afirmativas abaixo: 
1 - Os principais fatores precipitantes da cetoacidose são: infecção, omissão da aplicação de insulina, 
abuso alimentar, uso de medicações hiperglicemiantes e outras intercorrências graves, como AVC, 
infarto ou trauma. Indivíduos em mau controle (hiperglicêmicos ou instáveis) são particularmente 
vulneráveis a essa complicação. 
2 - A cetoacidose ocorre particularmente em pacientes com diabetes tipo 2, sendo algumas vezes a 
primeira manifestação da doença. 
3 - A síndrome hiperosmolar é um estado de hiperglicemia grave (> 600 a 800 mg/dL), desidratação e 
alteração do estado mental – na ausência de cetose. Fatores precipitantes são doenças agudas 
(acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio ou infecções, particularmente pneumonia), uso de 
glicocorticóides ou diuréticos, cirurgia, ou elevadas doses de glicose (nutrição enteral ou parenteral 
ou, ainda, diálise peritoneal). 
O número de afirmativas CORRETAS é: 
a) Zero. 
b) Uma. 
c) Duas. 
d) Três. 
 
34 - Sobre as doenças diarreicas, é INCORRETO afirmar que: 
a) A diarreia aquosa é caracterizada pela perda de grande quantidade de água durante a evacuação, promovendo 
uma alteração na consistência das fezes, podendo estabelecer rapidamente um quadro de desidratação. 
b) Na avaliação de um caso de diarreia, deve ser dada ênfase ao estado de hidratação do paciente para classificar a 
desidratação e escolher o plano de tratamento preconizado. 
c) Se o paciente apresentar sinais e sintomas de desidratação grave, com ou sem choque (palidez acentuada, pulso 
radial filiforme ou ausente, hipotensão arterial, depressão do sensório), a sua reidratação deve ser iniciada 
imediatamente por via endovenosa. 
d) O Plano A de tratamento das doenças diarreicas destina-se a paciente com diarreia e com sinais de desidratação. 
O tratamento é domiciliar, com a utilização de: solução de sais de reidratação oral (SRO) e líquidos disponíveis no 
domicílio. 
 
35 - Sobre a hipertensão arterial sistêmica, é INCORRETO afirmar que: 
a) Associa-se frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e 
vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares 
fatais e não-fatais. 
b) Para uso como anti-hipertensivos, são preferidos os diuréticos de alça e similares, em baixas doses. 
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c) A “pseudo-hipertensão”, que está associada ao processo aterosclerótico, pode ser detectada pela manobra de 
Osler, ou seja, quando a artéria radial permanece ainda palpável, após a insuflação do manguito pelo menos 30 
mmHg acima do desaparecimento do pulso radial. 
d) O mecanismo anti-hipertensivo dos betabloqueadores envolve diminuição inicial do débito cardíaco, redução da 
secreção de renina, readaptação dos barorreceptores e diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas. 
 
36 - Sobre a vacina contra a Hepatite B, é INCORRETO afirmar que: 
a) Iniciar a vacinação de preferência logo após o nascimento, nas primeiras 12 horas de vida, para evitar a 
transmissão vertical. Caso isso não tenha sido possível, iniciar o mais precocemente possível, na unidade neonatal 
ou na primeira visita ao Centro de Saúde. 
b) Não deve ser aplicada na região glútea, pois a adoção desse procedimento se associa com menor produção de 
anticorpos, pelo menos em adultos. 
c) Dor no local da injeção e febre baixa são os eventos adversos, mais frequentemente, observados em crianças e 
adultos, ocorrendo em 1% a 6% dos vacinados. Mal-estar, cefaleia e fadiga podem ocorrer. 
d) São indicadas três doses e o intervalo entre a segunda e a terceira doses deve ser de, no mínimo, três meses. 
 
37 - Sobre a aplicação das vitaminas na terapêutica médica, é INCORRETO afirmar que: 
a) A deficiência da vitamina B12 é a causa da anemia perniciosa. 
b) A vitamina C é utilizada na prevenção de gripes e rinofaringites virais. 
c) A terapêutica à base de vitamina D tem por objetivo a profilaxia e o tratamento do raquitismo através da 
normalização do metabolismo do cálcio e do fósforo. 
d) Uma deficiência prolongada de vitamina A conduz a sintomas clínicos como bradicardia, polineurite e alterações 
físicas e mentais. 
 
38 - Sobre as doenças reumáticas, é INCORRETO afirmar que: 
a) Acometem o aparelho locomotor (ossos, articulações, cartilagens, músculos, tendões e ligamentos). Algumas 
doenças reumáticas podem comprometer outros órgãos tais como coração, rins e pulmões. 
b) Ocorrem apenas em idosos. 
c) Podem ser causadas ou agravadas por fatores genéticos, traumatismos, estresse e ansiedade. 
d) Possuem tratamento, não sendo doença transmissível e nem contagiosa. 
 
39 - De acordo com a Lei 8080/90, compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), 
EXCETO: 
a) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
b) Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único 
de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual. 
c) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde- SUS. 
d) Normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação. 
 
40 - Sobre a prevenção e controle de infecções, é INCORRETO afirmar que: 
a) A lavagem e anti-sepsia cirúrgica das mãos é realizada sempre antes dos procedimentos cirúrgicos. 
b) É desejável que cada cirurgião receba, anualmente, relatório com as taxas de infecção em cirurgias limpas 
referentes às suas atividades, e a taxa média de infecção de cirurgias limpas entre pacientes de outros cirurgiões de 
mesma especialidade ou equivalente. 
c) A infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que 
tornou-se evidente logo após o nascimento (exemplo: herpes simples, toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose, 
sífilis e AIDS) é considerada como infecção hospitalar. 
d) A lavagem das mãos deve ser realizada tantas vezes quanto necessária, durante a assistência a um único 
paciente, sempre que envolver contato com diversos sítios corporais, entre cada uma das atividades. 
 
41 - Sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), é INCORRETO afirmar que: 
a) Na vaginose bacteriana os parceiros também precisam ser tratados. 
b) O uso de preservativos, masculinos ou femininos, por pessoas sexualmente ativas é o método mais eficaz para a 
redução do risco de transmissão do HIV e de outros agentes sexualmente transmissíveis. 
c) Apenas algumas Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) são de notificação compulsória. 
d) O atendimento do paciente com DST visa curar as infecções possíveis, cessar os sintomas, colaborando para 
evitar as complicações advindas da(s) DST e interromper a cadeia de transmissão. 
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42 - Sobre a Tuberculose, é INCORRETO afirmar que: 
a) A transmissão da doença ocorre por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente com 
tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar ou falar. 
b) A todo doente com diagnóstico de tuberculose confirmado, deve ser oferecido o teste sorológico anti-HIV. 
c) A prova tuberculínica é indicada como método auxiliar no diagnóstico da tuberculose. Pessoa reatora ao teste 
isoladamente é suficiente para o diagnóstico da doença tuberculose. 
d) Os doentes pulmonares positivos não precisam nem devem ser segregados do convívio familiar e da comunidade. 
 
43 - Sobre a interpretação de exames laboratoriais na gestação, é INCORRETO afirmar que: 
a) A dosagem da glicemia de jejum é o primeiro teste para avaliação do estado glicêmico da gestante. O exame 
deve ser solicitado a todas as gestantes, na primeira consulta do pré-natal, como teste de rastreamento para o 
diabetes mellitus gestacional (DMG), independentemente da presença de fatores de risco. 
b) No exame de fator RH, caso a gestante tenha fator Rh negativo e parceiro com fator Rh negativo e/ou 
desconhecido: solicitar teste de Coombs indireto. Se o resultado for negativo, repeti-lo em torno da 30ª semana. 
Quando o Coombs indireto for positivo, encaminhar a gestante ao pré-natal de alto risco. 
c) A sorologia para sífilis (VDRL) deve ser solicitada no início da gestação e deve-se repetir o exame em torno da 
30ª semana, no momento do parto ou em caso de abortamento, em virtude dos riscos sempre presentes de 
infecção/re-infecção. 
d) Caso a gestante seja HBsAg positivo, ela deve ser encaminhada, após o parto, para avaliação em serviço de 
referência e, nas primeiras 12 horas de vida do recém nascido, deve-se administrar a imunoglobulina humana anti-
hepatite B (HBIg) e a imunização ativa (vacina), com doses subsequentes com um e seis meses. 
 
44 - São manifestações clínicas da bacteremia, EXCETO: 
a) Baixa contagem dos leucócitos no sangue. 
b) Temperatura elevada, calafrios. 
c) Náusea, vômito. 
d) Indisposição, taquicardia. 
 
45 - De acordo com a Lei 8080/90, é INCORRETO afirmar que: 
a) A direção do Sistema Único de Saúde-SUS é única, em cada esfera de governo sendo exercida no âmbito dos 
Municípios, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente. 
b) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde-SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e 
articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. 
c) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
d) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é permitido exercer cargo de 
chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde-SUS. 
 
46 - Sobre o Sarampo, marque a alternativa INCORRETA: 
a) Na fase inicial se caracteriza por apresentar febre, tosse seca, coriza, lacrimejamento e fotofobia. Ocorre, 
também, intensa hiperemia da mucosa oral, sendo que, muito frequentemente, observam-se neste local pequenos 
pontos esbranquiçados chamados manchas de Koplick. 
b) E transmitido diretamente de pessoa para pessoa, através das secreções nasofaringeas, expelidas ao tossir, 
espirrar, falar ou respirar. 
c) É previnível por vacinação, mas não é doença de notificação compulsória. 
d) A doença provoca perdas consideráveis de eletrólitos e proteínas, gerando o quadro expoliante característico da 
infecção. 
 
47 - Sobre a assistência às situações de dispneia aguda e Pneumonias, é INCORRETO afirmar que: 
a) A pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é uma doença geralmente caracterizada por quadro de febre, 
dispneia, dor torácica ventilatório-dependente e tosse com expectoração. Porém, dependendo da faixa etária e 
comorbidades, a doença pode se manifestar com mais ou menos sinais ou sintomas. 
b) O exame de Raio X de tórax é obrigatório para o diagnóstico da pneumonia, sendo necessário para  a instituição 
do tratamento do paciente. 
c) Consideram-se graves quaisquer pneumonias em lactentes com menos de dois meses devido ao risco de infecção 
por agentes Gram-negativos, Streptococos β hemolíticos e Staphylococcus aureus e, por isso, está indicado 
internação hospitalar. 
d) A dispneia é um sintoma alarme multifatorial que pode ter diversos mecanismos fisiopatológicos, entre os quais, 
pulmonar, cardiogênico e psicológico. 
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48 - Sobre infecções do trato urinário (ITUs), é INCORRETO afirmar que: 
a) A infecção do trato urinário (ITU) pode ser dividida em baixa (pielonefrite), e em alta (que engloba a cistite, a 
uretrite e a prostatite). 
b) A cistite pode ser caracterizada clinicamente pela presença de três queixas: disúria, polaciúria e hematúria. 
c) O diabético merece um olhar diferenciado na abordagem pois nesse grupo de indivíduos a ITU pode evoluir mais 
rapidamente para complicações que podem prejudicar a função renal significativamente (sobretudo em mulheres). 
d) O diagnóstico e a classificação das prostatites podem ser feitos por meio da anamnese e do exame físico. A 
próstata é examinada durante o exame e toque do reto. Sua consistência deve ser fibroelástica, e não deve ser 
dolorosa a palpação. 
 
49 - Sobre a Obesidade, é INCORRETO afirmar que: 
a) A obesidade integra o grupo de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANTs). 
b) O excesso de gordura corporal representa maior risco do que o excesso de gordura abdominal. 
c) O aumento da massa corporal está associado à pressão arterial elevada, e a perda de peso em indivíduos 
hipertensos é geralmente acompanhada por uma redução na pressão arterial. 
d) Embora indivíduos com excesso de peso possam apresentar níveis de colesterol mais elevados do que os 
eutróficos, a principal dislipidemia associada ao sobrepeso e a obesidade é caracterizada por elevações leves a 
moderadas dos triglicerídeos e diminuição do HDL colesterol. 
 
50 - Sobre Saúde da Criança, analise as afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 
(    ) O Ministério da Saúde recomenda sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, 
no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de duas consultas no 2º ano de vida (no 
18º e no 24º mês) e, a partir do 2º ano de vida, consultas semestrais. 
(   ) Os registros do peso, da estatura e do comprimento, bem como do perímetro cefálico da criança, 
aferidos nos gráficos de crescimento, são recomendáveis para todas as consultas, para crianças de 
risco ou não, até os 2 anos de idade. 
(    ) A triagem auditiva neonatal (TAN), mais conhecida como teste da orelhinha, é uma avaliação que 
objetiva detectar o mais precocemente possível a perda auditiva congênita e/ou adquirida no período 
neonatal. 
(    ) Os pais e cuidadores devem ser alertados quanto ao risco de morte súbita de crianças no primeiro 
ano de vida, sobretudo nos primeiros 6 meses. Eles devem receber a orientação de que a melhor 
maneira de prevenir casos assim é colocando a criança para dormir de lado ou de bruços. 
Marque a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
a) V, F, V, F. 
b) F, V, V, F. 
c) V, V, F, V. 
d) F, F, F, F. 
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