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INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera 

correta em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto para as questões 01, 02 e 03. 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Lá sou amigo do rei 

Lá tenho a mulher que eu quero 

Na cama que escolherei 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Aqui eu não sou feliz 

Lá a existência é uma aventura 

De tal modo inconsequente 

Que Joana a Louca da Espanha 

Rainha e falsa demente 

Vem a ser contraparente 

Da nora que nunca tive 

E como farei ginástica  

Andarei de bicicleta 

Montarei em burro brabo 

Subirei no pau-de-sebo 

Tomarei banhos de mar! 

E quando estiver cansado 

Deitado na beira do rio 

Mando chamar a mãe-d'água 

Pra me contar as histórias  

Que no tempo de eu menino 

Rosa vinha me contar 

Vou-me embora pra Pasárgada 

[...] 

Manuel Bandeira. Estrela da vida inteira. 

Rio de Janeiro, J. Olympio, 1937 

Questão 01) Num dos mais 

representativos e importantes 

poemas do Modernismo brasileiro, 

Manuel Bandeira tematiza a evasão 

do tempo e do espaço através da 

figura da ida para um lugar mítico e 

fantástico. Entretanto, para usufruir 

das benesses desta terra e adquirir 

poder para fazer tudo o que deseja 

sem qualquer impedimento é 

necessária ao eu lírico uma condição 

que está expressa no seguinte verso: 

A) “Vou-me embora pra Pasárgada" 

B) "Na cama que escolherei" 

C) "Aqui não sou feliz" 

D) "Lá sou amigo do rei" 

E) "Lá tenho a mulher que eu quero" 

Questão 02) Ao sair de seu estado 

inicial, ao afirmar “Vou-me embora”, o 

eu-lírico faz um implícito desabafo 

acerca do momento vivido por ele, 

projetando uma ideia 

descompromissada de Pasárgada (“Lá a 

vida é uma aventura / De tal  modo 

inconsequente”). Aponte a alternativa 

que melhor expressa essa crítica ao 

momento inicial. 

A) Critica e recusa todas as imposições 

e restrições deste espaço inicial e 

afirma sua individualidade ao se 

permitir fazer o que lhe convier. 

B) Repudia a modernidade e as suas 

exigências ao tornar o homem 

escravo da tecnologia. 

C) Expressa um saudosismo pueril 

demonstrando total desprezo pela 

hipocrisia de uma vida adulta. 

D) Exalta o regime político da 

monarquia em detrimento do regime 

republicano, criticando-o. 

E) Ressalta os valores de amizade com 

os poderosos a fim de se beneficiar 

das corruptelas do regime 

monárquico e de sua burocracia e 

mostra-se desdenhoso àqueles que 

estão desassistidos por essa 

estrutura. 
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Questão 03) O título do poema 

"Vou-me embora pra Pasárgada" 

sugere a transição de um espaço 

inicial para o espaço ideal e o texto se 

constrói, quase que inteiramente, 

através das figuras de Pasárgada, 

cidade lendária da antiga Pérsia. 

Aponte o único verso do poema que 

cita o espaço inicial e revela uma 

confissão do eu lírico. 

A) "Mando chamar a mãe-d'água" 

B) "Vou-me embora pra Pasárgada" 

C) "Andarei de bicicleta" 

D) "Lá a existência é uma aventura" 

E) "Aqui eu não sou feliz" 

MATEMÁTICA 

 

Questão 04) Um reservatório tem a 

forma de um prisma reto retangular e 

mede 0,50m de largura, 1,20m de 

comprimento e 0,70m de altura. 

Estando o reservatório com certa 

quantidade de óleo, coloca-se dentro 

dele um objeto, que fica totalmente 

coberto pelo óleo. Observa-se, então, 

que o nível da água sobe 1cm. O 

volume desse objeto, em decímetros 

cúbicos, é: 

A) 42 

B) 42,6 

C) 48 

D) 24 

E) 6 

Questão 05) Os gráficos das funções 

             e           se 

interceptam no ponto: 

 

 

A) (1,1) 

B) (0,1) 

C) (2,4) 

D) (0,0) 

E) (-1,-1) 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

 

Questão 06) A chefe de gabinete da 

Presidência da República em São Paulo, 

Rosemary Novoa de Noronha, foi 

demitida pela presidente Dilma 

Rousseff no dia 27 de novembro de 

2012, devido a suspeitas de 

envolvimento em um escândalo de 

tráfico de influência e corrupção 

desmantelado na sexta-feira (24/11) 

pela Polícia Federal na operação 

denominada de "Porto Seguro". Analise 

as assertivas relacionadas abaixo e 

assinale a alternativa correta no que 

tange à Ética, à Moral e/ ou ao Direito 

de forma geral. 

A) O ordenamento jurídico brasileiro 

prevê pena de 2 (dois) a 12 (doze) 

anos de reclusão para envolvidos 

em crimes de corrupção ativa ou 

passiva. 

 

B) Na Constituição da República 

Federativa do Brasil, é defeso a 

garantia de legítimo processo legal 

e direito de ampla defesa para 

servidores públicos federais 

suspeitos de crimes contra o 

patrimônio, ainda que nomeados 

ou que ocupem cargos de 

comissão. 
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C) A pobreza e as péssimas condições 

de trabalho e vida dos brasileiros, 

sobretudo dos servidores públicos, 

justificam amplamente que atos de 

corrupção como esses sejam 

praticados por eles, pois, do 

contrário, os mesmos não teriam 

condições de prover sua 

sobrevivência material com os 

salários que ganham. 

D) As práticas de desvio de dinheiro 

público, tráfico de influências, 

favorecimento e formação de 

quadrilha estão previstas no 

ordenamento jurídico brasileiro 

como crimes hediondos e, 

portanto, tiveram suas penas 

aumentadas. 

E) O ente federativo empregador não 

pode exonerar o servidor público 

envolvido em atos ilícitos, ainda 

que durante o devido processo 

legal fique comprovado o 

envolvimento dos servidores nos 

crimes denunciados. 

Questão 07) O Ceará é um dos 

estados do Brasil com menores 

índices de violência doméstica, 

embora, segundo dados da Secretaria 

de Segurança Pública do estado, 157 

mulheres tenham morrido nos sete 

primeiros meses de 2012 em 

decorrência de agressões. Sobre as 

questões envolvendo agressões 

cometidas contra mulheres no Brasil, 

podemos afirmar que 

A) a justiça brasileira não tem feito 

absolutamente nada para prevenir 

e conter tais atos e que em 100% 

dos casos os agressores não são  
 

 

sequer detidos pela autoridade 

policial, mesmo diante de denúncia 

ou comprovação do ato criminoso. 

B) a Lei Maria da Penha foi aprovada 

em 2006 e se configura como um 

dos principais instrumentos de 

combate à violência contra a 

mulher no Brasil, prevendo 

inclusive a prisão preventiva dos 

acusados. 

C) apesar da aprovação da Lei Maria 

da Penha em 2006, no Brasil a 

violência contra a mulher continua 

existindo e conta com a omissão 

das autoridades em face de o 

direito de agressão física do 

homem contra a mulher estar 

historicamente consolidado e 

garantido. 

D) embora os casos de violência 

doméstica sejam uma realidade no 

Brasil, o número de casos anuais 

geralmente é muito pequeno e 

nunca evolui para o homicídio. 

E) a violência doméstica no Brasil 

sempre foi tratada como casos de 

polícia e suas práticas sempre 

foram devidamente punidas desde 

os tempos do Brasil Imperial. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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INFORMÁTICA 
 

 

Questão 08) Qual sequência de 

teclas de atalho podem ser utilizadas 

para “recortar” um trecho de texto no 

Microsoft Word, e inseri-lo em outro 

local dentro do documento? 

A) Ctrl + R e Ctrl + C 

B) Ctrl + X e Ctrl + V 

C) Ctrl + C e Ctrl + V 

D) Ctrl + V e Ctrl + C 

E) Ctrl + C e Ctrl + R 

 

Questão 09) No Microsoft Word 

2007 há um botão que permite copiar 
os formatos de textos existentes, 

para outro, sem copiar o texto. Tal 
botão é denominado 

A) Sombreamento. 
B) Recortar. 

C) Colar Especial. 

D) Formatar Pincel. 
E) Selecionar Formatação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 10) A sinusite é uma 

infecção aguda ou crônica dos seios 

da face, que atinge os fluidos, 

mucosas e até osso subjacente 

quando extensa e intensa. Julgue as 

assertivas abaixo. 

I. A exposição ao fumo faz parte 

dos fatores de risco. 

II. A presença de odinofagia e de 

otalgia pode ocorrer devido à 

irradiação da dor, faringite ou 

otite associadas. 

III. A celulite periorbitária, quando 

ocorrer, deve ser avaliada como 

outra doença e nunca como uma 

complicação da sinusite. 

IV. A RNM (ressonância magnética) 

avalia a presença de tumores, a 

possível invasão deles nas 

estruturas vizinhas e 

complicações das sinusites no 

SNC. 

V. As sinusites fúngicas são graves 

e arrastadas e predominam em 

indivíduos imunodeprimidos, 

diabéticos, neutropênicos, com 

AIDS e em situação de pós-

transplante. 

Marque a alternativa correta.  

A) Apenas I e V estão incorretas. 

B) Apenas I e II estão incorretas. 

C) Apenas a III está incorreta. 

D) Apenas a IV está incorreta. 

E) Apenas I e IV estão incorretas 
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QUESTÃO 11) A doença diverticular 

do cólon deve-se à formação de 

herniações da mucosa através da 

camada muscular circular, geralmente 

no local de uma artéria perfurante. 

No contexto abaixo, analise os dados 

sobre essa doença. 

I. Os achados patológicos 

dependem da fase da doença. 

Por exemplo, na fase avançada 

verificam-se sinais inflamatórios 

crônicos com fibrose e estenose. 

II. A forma hipotônica é mais 

comum acima dos 60 anos. 

III. A alimentação pobre em fibras 

faz parte dos fatores de risco. 

IV. Um dos diagnósticos diferenciais 

que deve ser avaliado é o 

carcinoma do cólon. 

V. A colonoscopia e 

retossigmoidoscopia são 

importantes na confirmação do 

diagnóstico. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas IV, V e III estão corretas. 

C) Apenas I, III e V estão corretas. 

D) Apenas I, II e III estão corretas. 

E) Todas estão corretas. 

QUESTÃO 12) Sobre a leishmaniose, 

marque a assertiva correta. 

A) O Glucantime ( antimoniato de N-

metil glucamina) ainda é a droga 

mais utilizada no seu tratamento. 

B) É uma infecção causada por um 

protozoário do gênero leishmania. 

A leishmaniose cutânea ou  

 

 

 

tegumentar é causada pela 

espécie: leishmania chagasi. 

C) A leishmaniose cutânea só ocorre 

em crianças e adolescentes. 

D) Na leishmaniose cutânea é 

desnecessária a pesquisa direta 

dos parasitas ou biópsia ou os 

dados epidemiológicos ou clínicos 

para fechar o diagnóstico, pois a 

lesão é bem característica. 

E) É uma doença infecciosa que não 

necessita de notificação 

compulsória. 

QUESTÃO 13) As afirmações abaixo 

referem-se às dermatoses fúngicas 

mais frequentes. 

I. A candidíase pode aparecer em 

áreas intertriginosas, mucosa 

vaginal, peniana, perianal e oral. 

II. Na dermatofitose, a forma de 

diagnóstico é o achado dos 

dermatófitos visualizados no 

exame micológico direto e na 

cultura; além das alterações 

clínicas. 

III. Na paroníquia ocorre eritema, 

edema e dor na prega ungueal 

proximal ou lateral da unha e é 

mais comum nas mãos. 

IV. A pitiríase versicolor piora no 

verão. 

V. Na onicomicose, ocorre alteração 

da cor e espessamento ungueal 

ou até onicólise. 

Marque a alternativa correta. 

A) Todas estão corretas. 

B) Apenas I,II e III estão corretas. 

C) Apenas III, IV e V estão corretas. 

D) Apenas I, IV e V estão corretas. 

E) Apenas II, III e IV estão corretas. 
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QUESTÃO 14) Paciente de 22 anos, 

sexo feminino, comparece ao serviço 

de urgência, queixando-se de 

cefaleia. Como o médico deve 

pesquisar o tipo de cefaleia? 

I. Avaliando histórico familiar. 

II. Nesta faixa etária, para esse sexo 

só existe a cefaleia do tipo 

tensional. 

III. Pesquisar sintomas de aura. 

IV. Observar o tipo da dor e sua 

localização. 

V. Avaliar causas precipitantes ou de 

agravamento. 

Marque a alternativa correta.   

A) Apenas a I está incorreta. 

B) Apenas a II está incorreta. 

C) Apenas a III está incorreta. 

D) Apenas a V está incorreta. 

E) Apenas a IV está incorreta. 

QUESTÃO 15) O diabetes mellitus 

(DM) é uma doença complexa, que 

compromete o metabolismo através da 

hiperglicemia gerada por deficiência 

completa de insulina, por baixa 

produção de insulina ou por resistência 

periférica à mesma. Analise as 

afirmativas abaixo. 

I. O uso crônico de corticoide é uma 

das causas secundárias do 

aparecimento do DM. 

II. Um dos fatores de risco de 

diabetes gestacional é uma 

gestação anterior com morte fetal. 

III. Um teste da glicemia de jejum 

entre 110 e 126 mg/dl deve ser 

considerado indício de intolerância 

à glicose sem DM, mas com 

necessidade de controle e 

modificação na qualidade de vida. 

 

 

IV. A dosagem da microalbuminúria 

auxilia na averiguação das 

disfunções renais geradas pelo 

DM. 

V. A metformina é particularmente 

útil nos pacientes obesos ou com 

sobrepeso porque tem um efeito 

anorexígeno que favorece a perda 

de peso. 

Aponte a alternativa correta. 

A) Somente I, IV e V estão corretas. 

B) Somente II, III e IV estão corretas. 

C) Somente III, IV e V estão corretas. 

D) Somente I,II e V estão corretas. 

E) Todas estão corretas. 

QUESTÃO 16) O Alcoolismo não é 

apenas um problema socioeconômico; 

na verdade, é um conjunto de 

disfunções biológicas, psicológicas e 

sociais relacionadas ao uso contínuo, 

excessivo e sem qualquer controle do 

álcool (ETANOL). Avalie os dados 

abaixo e marque a resposta correta. 

A) No paciente alcoolizado a presença 

de irritabilidade é o primeiro sinal 

físico avaliado pelo médico. 

B) Doenças psiquiátricas não fazem 

parte dos fatores de risco. 

C) Geralmente são pessoas que se 

tornam cada vez mais dóceis e de 

fácil relacionamento no convívio 

diário. 

D) A deficiência nutricional é uma das 

principais complicações orgânicas. 

E) Não há necessidade de qualquer 

tratamento medicamentoso 

inclusive para as complicações, 

pois os tratamentos de suporte são 

suficientes. 






Médico – 09 
 

QUESTÃO 17) Observe as 

afirmativas sobre as diarreias agudas 

e crônicas e marque a alternativa 

INCORRETA. 

A) O rotavírus é uma das causas de 

diarreia aguda. 

B) A diarreia fermentativa é um dos 

tipos de diarreia crônica, que pode 

ocorrer na má absorção de 

carboidratos. 

C) As diarreias infecciosas agudas 

podem ocorrer entre 6 a 48 horas 

da ingestão de água ou alimentos 

contaminados. 

D) O Linfoma é uma das causas de 

diarreia crônica. 

E) A balantidíase não faz parte das 

causas de diarreia aguda (agente: 

Balantidium coli).  

QUESTÃO 18) Paciente do sexo 

masculino, 43 anos, informou em 

consulta médica as seguintes 

queixas: astenia, febre vespertina e 

emagrecimento com evolução de 3 

semanas. Considerando estes dados, 

qual a doença menos provável? 

A) febre de origem obscura 

B) linfoma 

C) tuberculose 

D) endocardite infecciosa 

E) desidratação aguda 

QUESTÃO 19) Sobre os distúrbios do 

cálcio (Hipo/Hipercalcemia) marque a 

INCORRETA. 

A) A dosagem do PTH (paratormônio) é 

importante na avaliação desses 

distúrbios. 

 

 

B) Uma das causas de hipocalcemia é a 

hipermagnesemia. 

C) Na hipocalcemia podem ser 

observados os sinais de Chvostek e 

Trousseau. 

D) A hipercalcemia gera quadros de dor 

abdominal, náuseas, constipação, e 

outras queixas gastrointestinais. 

E) Uma das causas da hipercalcemia é 

a imobilização prolongada (física). 

QUESTÃO 20) Sobre a pneumonia 

hospitalar (PH), assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) É a segunda causa de infecção 

hospitalar, perdendo apenas para 

a infecção do trato urinário. 

B) Nos pacientes críticos e sob 

ventilação mecânica, os agentes 

etiológicos Pseudomonas 

aeruginosa e Acinetobacter devem 

ser investigados. 

C) Um dos diagnósticos diferenciais é 

o tromboembolismo pulmonar. 

D) Apesar de ser uma importante 

patologia hospitalar, está 

associada a uma baixíssima 

mortalidade.  

E) A Pseudomonas aeruginosa é um 

dos agentes etiológicos de maior 

percentual nos quadros de 

pneumonia hospitalar. 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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QUESTÃO 21) Considerando as 

informações abaixo sobre o Sistema 

Único de Saúde (SUS), assinale a 

INCORRETA. 

A) No campo de atuação do SUS está 

incluída a ordenação da formação 

de recursos humanos na área de 

saúde. 

B) Integralidade de assistência. 

C) Participação da comunidade. 

D) Na esfera da União (governo 

federal ) o SUS é dirigido pela 

secretaria de saúde ou órgão 

equivalente.  

E) A iniciativa privada poderá 

participar do SUS em caráter 

complementar. 

QUESTÃO 22) Uma jovem de 21 

anos informa em consulta 

emergencial os seguintes dados: 

febre elevada (+/-39°C), cefaleia e 

vômitos há 01 dia associado a 

aumento da frequência cardíaca 

(129bpm/min), hipotensão, 

papiledema bilateral, rigidez de nuca 

e presença dos sinais de Kerning e 

Brudzinski. Este é um quadro 

sugestivo de meningite. Observe as 

afirmações e analise a que está 

INCORRETA quanto à investigação 

do agente etiológico, exames e 

conduta a ser tomada. 

A) O exame do líquido cerebroespinhal 

(LCS) pode ser feito de imediato, 

pois se sabe que a paciente era 

hígida, sem histórico de qualquer 

doença e não tinha sofrido trauma, 

não existindo, portanto, qualquer 

necessidade de avaliação de dados 

sobre coagulopatias, traumas ou  

 

processos expansivos que 

necessitem ser avaliados por 

exames de imagem ou no sangue 

periférico. 

B) Se o serviço tem Tomógrafo, então 

o neuro pode solicitar como medida 

de segurança e para confirmação da 

ausência de qualquer 

contraindicação (inclusive local da 

punção lombar e/ou cervical), a 

Tomografia de Crânio/lombar. 

C) A cultura do LCS é importante na 

confirmação do agente etiológico. 

D) Por ser uma infecção no Sistema 

Nervoso Central - SNC, a utilização 

da antibioticoterapia deverá ser 

iniciada com brevidade. 

E) Como tratava-se de uma meningite 

bacteriana aguda por Neisseria 

meningitidis, o quadro não era 

transmissível e a paciente poderia 

realizar o tratamento em sua 

residência.  

QUESTÃO 23) Verifique as 

assertivas sobre tumores do ovário, 

marcando a seguir a INCORRETA. 

A) Um dos tipos de tumores benignos 

são os cistos foliculares (derivados 

dos folículos de Graff). 

B) O contraceptivo oral pode ser 

utilizado, em pacientes na pré-

menopausa, durante um curto 

período, com intuito de diferenciar 

os cistos fisiológicos de tumores. 

C) A síndrome de Desmond-Meigs 

corresponde à tríade: ascite, 

hidrotórax e fibroma. 

D) Os tumores benignos do ovário 

nunca malignizam. 

E) Uma das complicações é a torção do 

tumor. 
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QUESTÃO 24) É comum na prática 

clínica a avaliação emergencial de 

pacientes com quadro de Acidente 

Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI). 

Verifique os dados sobre esta 

patologia, marcando o INCORRETO. 

A) Deve-se suspeitar em pacientes 

com déficits neurológicos focais. 

B) Algumas condições podem 

mimetizar os AVCIs, como 

exemplo as hipoglicemias. 

C) É muito comum o achado 

tomográfico ou de Ressonância 

Nuclear magnética - RNM da 

hemorragia cerebelar. 

D) No manejo deste tipo de paciente, 

deve-se realizar a sondagem 

vesical de alívio e nasoentérica, se 

necessário. 

E) A terapia trombolítica pode ser 

necessária, observando algumas 

indicações, tais como: faixa etária 

= ou >18 anos, TC de crânio sem 

evidência de hemorragia, que a 

realização seja dentro das 3 

primeiras horas do início do quadro 

e que não haja contraindicações.   

QUESTÃO 25) Assinale o que for 

INCORRETO sobre as hepatites 

virais. 

A) Considerar possibilidade de 

hepatite em todo paciente com 

história de icterícia e outros 

sintomas gastrintestinais, 

associado ou não à febre. 

B) Na doença crônica, o paciente 

queixa-se muito da fadiga e nota-

se a sua apatia. 

 

 

 

C) O HBeAg é o antígeno core não 

replicante que serve para 

investigação na hepatite B. 

D) Uma complicação ou associação 

que pode aparecer na hepatite tipo 

A é a síndrome de Guillàin-Barré. 

E) Uma das drogas de escolha no 

tratamento da hepatite C é o 

interferon alfa. 

QUESTÃO 26) A lombalgia é um 

quadro clínico comum na população 

mundial. Observando os dados 

abaixo, identifique aqueles que são 

encontrados nessa patologia. 

I. A dor visceral referida é uma das 

causas de lombalgia, por exemplo, 

a lombalgia por aneurismas de 

AORTA abdominal. 

II. A lombalgia crônica degenerativa 

tem em seu diagnóstico diferencial 

a espondilite anquilosante. 

III. Os exames de imagem, tais como: 

Rx simples, tomografia 

computadorizada e ressonância 

magnética da coluna lombossacra, 

são importantes na busca causal. 

IV. Um dos sinais de alerta para 

ampliação diagnóstica da sua 

causa é a perda ponderal. 

V. Alguns tipos de ocupação, como a 

daqueles que trabalham na 

construção civil, são relevantes no 

aparecimento dessa patologia. 

Marque a alternativa correta. 

A) Todas estão corretas. 

B) Apenas V, IV e II estão corretas. 

C) Apenas IV, II e III estão corretas. 

D) Apenas I, II e V estão corretas. 

E) Apenas III, IV e I estão corretas. 
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QUESTÃO 27) As ITUs (Infecções do 

Trato Urinário) alcançam um 

percentual importante na prática 

clínica. Podem atingir qualquer faixa 

etária e sexo e, do ponto de vista 

clínico, podem ser divididas em ITUs 

baixas e altas. Leia as assertivas 

abaixo. 

I. A infecção urinária alta 

corresponde às 

pielites/pielonefrites. 

II. A infecção do trato urinário 

ainda é a infecção hospitalar 

mais comum. 

III. Um dos fatores de risco 

específico da mulher é a 

menopausa. 

IV. A E.coli é responsável por 

aproximadamente 60% dos 

casos de cistite. 

V. A ITU recidivante, ou a dita 

recaída, é aquela em que 

reaparece a bacteriúria e os 

sintomas clínicos com um mês 

ou mais após o término do 

tratamento. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas V, IV, III e II estão 

corretas. 

B) Apenas a I está correta. 

C) Apenas I,II,III e IV estão corretas. 

D) Apenas a IV está correta. 

E) Todas estão corretas. 

QUESTÃO 28) A portaria GM/MS nº 

399, publicada em 22 de fevereiro de 

2006, definiu as diretrizes 

operacionais do PACTO PELA SAÚDE 

e, em 03 de abril de 2006, foi 

publicada a portaria GM/MS nº 699 

que regulamenta as diretrizes  

 

operacionais dos Pactos pela Vida e 

de Gestão. Leia as afirmações abaixo. 

I. Essas diretrizes reafirmam 

princípios e consolidam 

processos, como o Plano Diretor 

de Investimentos (PDI). 

II. Uma das prioridades do Pacto em 

Defesa do SUS é a 

implementação de um projeto 

permanente de mobilização 

social com a finalidade de 

mostrar a saúde como direito de 

cidadania e o SUS como sistema 

público universal garantidor 

desses direitos. 

III. O Pacto pela Vida será 

temporário. 

IV. No Pacto pela Saúde, foram 

definidas três dimensões, entre 

elas, o Pacto em Defesa do SUS.  

V. Um dos objetivos do Pacto de 

Gestão é estabelecer as 

diretrizes para gestão do SUS, 

com ênfase na centralização das 

atribuições do SUS. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas II e III estão corretas. 

C) Apenas III, IV e V estão corretas. 

D) Apenas V está correta. 

E) Todas estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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QUESTÃO 29)  Leia sobre as 

anemias, verificando o nexo das 

informações.  

I. O sinal mais evidente de anemia e 

que está presente na maioria dos 

pacientes é a febre. 

II. Algumas drogas, como, por 

exemplo, a isoniazida, podem 

predispor o paciente a uma 

anemia. 

III. Os drepanócitos são uma das 

alterações observadas na 

hematoscopia e significam a 

presença de Hemoglobinopatia SS, 

SC e S-tal. 

IV. A transferrina é uma proteína 

plasmática que transporta o ferro 

e, em condições normais, ela está 

100% ligada ao ferro. 

V. A anemia por deficiência da G6PD 

pode ter uma hematoscopia 

normal e/ou com corpos de 

HEINZ. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) Apenas II, III e V estão corretas. 

C) Apenas III e IV estão corretas. 

D) Apenas I, II e V estão corretas. 

E) Todas estão corretas. 

QUESTÃO 30) Considerando o 

Código de Ética Médica (CEM), leia as 

afirmações abaixo. 

I. De acordo com o capítulo IX, 

sobre o sigilo profissional, o 

médico pode fazer referência a 

casos clínicos identificáveis. 

II. No capítulo VI – Doação e 

transplante de órgãos e tecidos, o 

médico que pertence à equipe de 

transplante tem que participar do  

 

processo de diagnóstico da morte 

do doador. 

III. O capítulo de Direitos Humanos é 

o de número V do CEM. 

IV. De acordo com o capítulo XIII 

sobre publicidade médica, o 

médico pode diagnosticar, 

consultar ou prescrever por 

qualquer meio de comunicação de 

massa. 

V. De acordo com o capítulo XII, 

Ensino e Pesquisa Médica, o 

médico pode realizar pesquisa em 

uma comunidade sem antes 

informá-la ou esclarecê-la sobre a 

natureza da investigação. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I, II e III estão incorretas. 

B) Apenas IV e V estão incorretas. 

C) Apenas I e IV estão incorretas. 

D) Apenas III, II e V estão incorretas. 

E) Todas estão incorretas. 







