Concurso Público
EDITAL Nº 01/2013

MÉDICO
Código: 304

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA.
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
3 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA:
 confira seu nome, número de inscrição e o cargo;
 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
4 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
 use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta
solicitada em cada questão;
 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será
computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas
ou questões rasuradas.
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.
O tempo de duração das provas abrange a assinatura da Folha de Respostas, a transcrição das respostas
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas.
ATENÇÃO - Nos termos do Edital nº 01/2013, “Será eliminado deste Processo Seletivo Público o candidato
que [...]:estabelecer comunicação com outros candidatos, [...]; portar arma(s) no local de realização das
provas [...]; portar, mesmo que desligados [...] quaisquer equipamentos eletrônicos [...] ou de
instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...] entre outros; deixar de
entregar as Folhas de respostas das Provas Objetiva [...].” (item 9.4.29, alíneas “c”, “e” “f” e “h”).

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS
Data: ____/____/______

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno
contém, ao todo, 50 (cinquenta) questões de múltipla
escolha  cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas
 assim distribuídas: 20 (vinte) questões de Saúde
Pública e 30 (trinta) questões de Conhecimentos
Específicos, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao
aplicador de provas para que ele tome as providências
necessárias.
Caso V. Sª não observe essa recomendação, não lhe
caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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Saúde Pública
Questão 1
São atribuições do Sistema Único de Saúde, EXCETO:
A) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador.
B) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
C) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
D) Fiscalizar o meio ambiente, compreendendo ações de fiscalização do desmatamento
e poluição dos rios e mares.

Questão 2
De acordo com o Artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. As ações e serviços públicos de
saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem o Sistema Único de
Saúde (SUS).
Sobre as diretrizes do SUS, é INCORRETO afirmar que
A) descentralização é a transferência de atribuições dos órgãos centrais para os órgãos
locais, com direção única em cada esfera de governo.
B) integralidade é o conjunto articulado de ações e serviços de saúde, preventivos e
curativos, individuais e coletivos, em cada caso, nos níveis de complexidade do
sistema.
C) participação da comunidade é a formulação, fiscalização e deliberação por parte da
população sobre as políticas de saúde.
D) rede regionalizada e hierarquizada é a estruturação das redes de atenção à saúde,
com níveis decrescentes de complexidade dos serviços e porta de entrada exclusiva
pelo sistema de urgência e emergência.
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Questão 3
Sobre a iniciativa privada na assistência à saúde, é INCORRETO afirmar que
A) as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único
de Saúde.
B) terão preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, sendo vedada a
destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas
com fins lucrativos.
C) é permitida a participação de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à
saúde no País.
D) é vedado todo tipo de comercialização 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.

Questão 4
Um paciente chega ao centro de saúde para consulta médica. Após diagnóstico, o médico
prescreve um medicamento. A partir da observação preliminar, você nota que o paciente
em questão não apresenta condições socioeconômicas suficientes para arcar com o custo
dos medicamentos.
Como médico, após prescrever o medicamento, a sua orientação quanto à aquisição
desse medicamento seria:
A) Certificar que o medicamento está contemplado na Relação Municipal de
Medicamentos, já que a gratuidade das ações e serviços de saúde é resguardada
pelo artigo 43 da Lei 8.080, de 1990.
B) Informar que existe a forma genérica do produto, que pode ser adquirido a um preço
mais baixo.
C) Simplesmente ressaltar a importância do uso regular do medicamento.
D) Encaminhar à farmácia com os menores preços.

Questão 5
De acordo com a Lei nº 8.080, de 19/09/1990, podemos afirmar que
A) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda,
a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
B) A saúde é a ausência de doença.
C) A saúde é um completo bem-estar físico.
D) A saúde é um completo bem-estar social.
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Questão 6
Sobre os consórcios intermunicipais de saúde, é INCORRETO afirmar que:
A) muitos municípios se unem para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de
saúde que lhes competem.
B) a administração dos consórcios é exercida de forma descentralizada em cada
município pelos respectivos secretários de saúde.
C) os consórcios foram criados para atender exclusivamente às demandas de Atenção
Básica à Saúde
D) os consórcios foram criados para atender exclusivamente ao Programa de
Imunizações.

Questão 7
O controle social no Sistema Único de Saúde é efetivado mediante o Conselho de Saúde.
Sobre os conselhos, é INCORRETO afirmar que
A) tem caráter permanente e deliberativo.
B) é um órgão colegiado, composto por representantes do governo, prestadores de
serviço, profissionais de saúde e usuários.
C) atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na
instância correspondente.
D) tem caráter transitório e constitutivo.

Questão 8
O Decreto n° 7.508/2011 regulamenta a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e
dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento e a
assistência à saúde e a articulação interfederativa.
Sobre a Região de Saúde, descrita nesse Decreto, é CORRETO afirmar que
A) é um espaço geográfico contínuo ou não, constituído por agrupamentos de Estados e
Municípios, delimitado a partir do perfil sócio demográfico e epidemiológico.
B) é um espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Estados e
Municípios limítrofes, delimitado a partir do perfil epidemiológico.
C) é um espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios
limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de
redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados.
D) é um espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios
limítrofes, delimitado a partir do perfil epidemiológico.
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Questão 9
A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, dentre outras atribuições,
regulamenta as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde
nas três esferas de governo.
Na referida lei, NÃO constitui despesas com ações e serviços públicos de saúde,
EXCETO:
A) Merenda escolar e outros programas de alimentação.
B) Limpeza urbana e remoção de resíduos.
C) Ações de assistência social.
D) Desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por
instituições do SUS.

Questão 10
Na perspectiva de superar as dificuldades do sistema de saúde, os gestores do SUS
assumem o compromisso público da construção do Pacto pela Saúde 2006.
Sobre esse Pacto, é INCORRETO afirmar que
A) possui dois componentes: Pacto pela Vida e Pacto de Gestão do SUS.
B) possibilita a efetivação de acordos entre as três esferas de gestão do SUS: federal,
estadual e municipal para a reforma de aspectos institucionais.
C) promove inovações nos processos e instrumentos de gestão que visam alcançar
maior efetividade, eficiência e qualidade.
D) redefine responsabilidades coletivas por resultados sanitários em função das
necessidades de saúde da população e na busca da equidade social.

Questão 11
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.
Portanto, o dever do estado de garantir a saúde consiste
A) na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que assegurem acesso
às ações e aos serviços.
B) na conscientização do dever das empresas nas obrigações com a saúde da
população.
C) na promoção da saúde da população, priorizando somente os menos favorecidos.
D) no fortalecimento do modelo hospitalocêntrico.
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Questão 12
Sob a perspectiva histórica, ao longo dos anos, várias foram as propostas de implantação
de uma rede de serviços voltada para a atenção primária à saúde no Brasil.
Seguindo-se uma ordem cronológica, pode-se dizer que as propostas foram as seguintes:
A) Ações Integradas em Saúde, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde e
Sistema Único de Saúde.
B) Ações Integradas em Saúde, Sistema Único de Saúde e Sistema Unificado e
Descentralizado de Saúde.
C) Sistema Único de Saúde, Ações Integradas em Saúde e Sistema Unificado e
Descentralizado de Saúde.
D) Sistema Único de Saúde, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde e Ações
Integradas em Saúde.

Questão 13
O Sistema Único de Saúde (SUS) é operado por uma parceria solidária dos três entes
federados. Atua em todo o território nacional com direção única em cada esfera de
governo: no âmbito da União, o Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados, as
secretarias estaduais da saúde e no âmbito dos municípios, as secretarias municipais de
saúde.
Sobre o processo de gestão, é INCORRETO afirmar que
A) os três níveis são representados pela Comissão Intergestores Tripartite, em que a
União é representada pelo Ministério da Saúde, os Estados pelo CONASS (Conselho
Nacional de Secretários de Saúde) e os Municípios pelo Conasems (Conselho
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde).
B) o CONASS tem sede e foro no Rio de Janeiro. É uma entidade de direito privado, com
fins lucrativos. Representa os interesses das indústrias farmacêuticas e produtoras de
produtos para a saúde.
C) o CONASS é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que se pauta pelos
princípios que regem o direito público e que congrega os Secretários de Estado da
Saúde e seus substitutos legais, enquanto gestores oficiais das Secretarias de Saúde
dos estados e do Distrito Federal.
D) o CONASS é uma entidade de representação dos secretários estaduais de saúde no
Conselho Nacional de Saúde.
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Questão 14
A medicina preventiva tornou-se obrigatória nos currículos em 1968, com a Lei da
Reforma Universitária. Esse novo campo da especialidade médica foi o lócus a partir do
qual começou a se organizar o movimento sanitário, que buscava conciliar a produção do
conhecimento e a prática política, ao mesmo tempo em que ampliava seu campo de ação,
envolvendo-se com organizações da sociedade civil nas suas demandas pela
democratização do país.
Sobre a construção histórica da Atenção Primária, é INCORRETO afirmar
A) que, em fins da década de 1960, desenvolve-se na América Latina uma forte crítica
aos efeitos negativos da medicalização. Os programas de medicina comunitária
propõem a desmedicalização da sociedade, com programas alternativos de
autocuidado da saúde, com atenção primária realizada por pessoal não profissional e
a valorização da medicina tradicional.
B) que a Conferência Internacional sobre a Atenção Primária à Saúde, realizada em
Alma-Ata, em 1978, foi o ponto culminante na discussão contra a elitização da prática
médica, bem como contra a inacessibilidade dos serviços médicos às grandes
massas populacionais.
C) que a vinda da Corte Portuguesa para o Brasil em 1808 determinou mudanças na
administração pública colonial, até mesmo na área da saúde. Como sede provisória
do império português e principal porto do país, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se
centro das ações voltadas para a Atenção Primária em Saúde, como vacinação em
massa, médico de família, prevenção e promoção da saúde.
D) que assumi a estratégia de saúde da família como estratégia prioritária para o
fortalecimento da atenção primária, devendo seu desenvolvimento considerar as
diferenças locorregionais.

Questão 15
A política social implantada na criação do Sistema Único de Saúde implicou mudanças
substantivas para sua operacionalização nos campos político-jurídicos, políticoinstitucionais e técnico-operativos. Todavia, a natureza, complexidade e abrangência
dessas mudanças, associadas ao momento político, dificultaram a implementação dessa
nova política de saúde.
Por isso, a sua regulamentação só foi estabelecida em 1990, nos seguintes atos:
A) Norma Operacional de Atenção à Saúde nº 01/01 e Norma Operacional de Atenção à
Saúde nº 01/02.
B) Norma Operacional Básica nº 01/93 e Norma Operacional de Atenção à Saúde
nº 01/01.
C) Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90.
D) Lei nº 8.112/90 e Lei nº 8.080/90.
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Questão 16
São parâmetros para acompanhamento da implementação da Política Nacional de
Humanização na urgência e emergência, nos pronto-socorros, pronto-atendimentos e
assistência pré-hospitalar, EXCETO:
A) Número de visitas domiciliares.
B) Avaliação da demanda acolhida através de critérios de determinação de risco.
C) Resolução da urgência e emergência.
D) Seguimento aos protocolos clínicos.

Questão 17
A Política Nacional de Humanização (PNH) é constituída por princípios e diretrizes, dentre
os quais se destacam a valorização da dimensão subjetiva e social, o trabalho em equipe,
a grupalidade, a autonomia e a produção de sujeitos, que permeiam todas as ações de
humanização.
São considerados eixos estratégicos de ação da PNH, EXCETO:
A) Gestão do trabalho.
B) Atenção à saúde.
C) Educação permanente.
D) Gestão ambiental.

Questão 18
Após ampla discussão e coleta de sugestões, sob a coordenação da Secretaria de
Políticas de Saúde do Ministério, foi aprovada a Política Nacional de Medicamentos
(PNM), que tem como propósito “garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade
destes produtos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles
considerados essenciais”.
São diretrizes da PNM, EXCETO:
A) Estabelecimento da relação de medicamentos essenciais.
B) Reorientação da atenção médica de média e alta complexidade.
C) Estímulo à produção de medicamentos.
D) Regulamentação sanitária de medicamentos.
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Questão 19
A Farmacovigilância compreende a ciência e as atividades relativas à detecção,
avaliação, compreensão e prevenção de problemas relacionados a medicamentos. No
escopo da farmacovigilância estão incluídos também os desvios de qualidade de
formulações farmacêuticas, inefetividade terapêutica, uso abusivo ou indevido,
intoxicações, uso off label e erros de medicação. Sobre a prática de off label, NÃO
podemos afirmar que
A) é uma prática não recomendada, uma vez que existem medicamentos seguros e
eficazes, aprovados após rigorosos testes clínicos em todas as faixas etárias.
B) consiste na utilização de produto farmacêutico em indicação, administração, posologia
a grupos de pacientes para os quais o medicamento não foi aprovado pelas
autoridades regulatórias.
C) a farmacovigilância não só atua no sentido de detectar problemas advindos dessa
prática, mas também promove a inclusão de novas indicações terapêuticas ou a
seleção de doses mais seguras e efetivas.
D) o uso off label é observado, especialmente em crianças e gestantes, uma vez que, no
que se refere a elas, são escassos os estudos clínicos, devido a questões de
segurança e a restrições éticas.

Questão 20
A notificação espontânea de eventos adversos relacionados a medicamentos é a principal
fonte de informações em sistemas de farmacovigilância. Ela deve ser realizada em
formulário específico e enviada ao órgão responsável, que no Brasil, é a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária.
Sobre o processo de vigilância passiva no Brasil, podemos afirmar que
A) somente os médicos podem notificar a ocorrência de um evento adverso à Vigilância
Sanitária
B) somente médicos que participam do Programa de Notificadores Espontâneos podem
notificar a ocorrência de um evento adverso à Vigilância Sanitária
C) não cabe à Farmacovigilância avaliar outros problemas relacionados ao uso de
medicamentos, como perda de eficácia, dependência, intoxicações e desvios de
qualidade
D) a notificação voluntária de evento adverso permite a detecção precoce de sinais de
reação adversa não descritos na literatura e de reações conhecidas, porém graves ou
raras.
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Conhecimentos Específicos

Questão 21
A resposta orgânica habitual ao trauma NÃO inclui
A) leucocitose.
B) retenção renal de sódio e cálcio.
C) febre.
D) elevação do sódio sérico.

Questão 22
Após reposição de grande volume sanguíneo para tratar choque hemorrágico, qual das
seguintes substâncias é indicada por via venosa?
A) Cloreto de potássio.
B) Gluconato de cálcio.
C) Citrato de potássio.
D) Citrato de sódio.

Questão 23
NÃO retarda a cicatrização de ferida:
A) a anemia.
B) hipovitaminose C.
C) a alcalose.
D) edema.
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Questão 24
Em relação à temperatura corpórea, é INCORRETO afirmar que
A) pacientes idosos tendem a ter temperaturas mais baixas do que os jovens.
B) a temperatura muda em períodos inferiores a duas horas.
C) a temperatura mais elevada do dia tende a ser no final da tarde.
D) a curva térmica pode indicar diferentes complicações pós-operatórias.

Questão 25
O adenoma funcional de paratireoide geralmente é
A) benigno e único.
B) benigno e múltiplo.
C) maligno e único.
D) maligno e múltiplo.

Questão 26
A manifestação mais comum do divertículo de Meckel complicado é
A) sangramento.
B) diarreia.
C) vômito.
D) cólica.

Questão 27
O exame laboratorial que indica hipotireoidismo é
A) elevação do FSH.
B) redução de T1.
C) redução de T2.
D) elevação de T3.
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Questão 28
O sinal eletrocardiográfico que indica hiperpotassemia é
A) onda T invertida.
B) onda T diminuída.
C) onda T em tenda.
D) aumento do intervalo QRS-T.

Questão 29
O mediador que NÃO estimula a excreção ácida do estômago é
A) histamina.
B) acetilcolina.
C) prostaglandina.
D) gastrina.

Questão 30
Paciente com diabetes melito encontrado desmaiado deve receber imediatamente
A) hidratação venosa intensa com solução fisiológica, de preferência Ringer lactato.
B) insulina.
C) hipoglicemiante oral.
D) solução glicosada hipertônica por via venosa.

Questão 31
Nevo, na região plantar, deve ser
A) observado e, em caso de lesão ou mudança de aspecto, retirado.
B) retirado imediatamente.
C) protegido para não ser traumatizado.
D) tratado com eletrofulguração.
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Questão 32
Infecção urinária no segundo mês gestacional
A) deve ser tratada imediatamente com antibióticos.
B) deve ser tratada apenas com hiperidratação até o terceiro mês para evitar dano por
antibiótico ao embrião.
C) é uma afecção usual que desaparece espontaneamente em poucas semanas.
D) decorre geralmente de litíase.

Questão 33
Sinal de Trousseau caracteriza-se por
A) hematoma periumbilical.
B) cianose de extremidades.
C) contratura da mão.
D) ptose palpebral.

Questão 34
Sinal de Troisier pode ser encontrado em
A) câncer gástrico.
B) hipoparatireoidismo.
C) hipertireoidismo.
D) pancreatite aguda.

Questão 35
Constipação ocorre mais frequentemente no ciclo menstrual durante a fase
A) estrogênica.
B) progesterônica.
C) de ovulação.
D) menstrual.
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Questão 36
Qual procedimento deve ser adotado em presença de hérnia inguinal na idade de um
ano?
A) Acompanhar até os cinco anos, pois a maior parte regride espontaneamente.
B) Reduzir a hérnia por meio de um tampão e aguardar seis meses para sua cura.
C) Operar imediatamente.
D) Operar em ambos os lados, pois, nessa idade, ela é bilateral.

Questão 37
Corpúsculos de Negri são encontrados em qual das seguintes doenças?
A) Toxoplasmose.
B) Leishmaniose.
C) Sífilis.
D) Raiva.

Questão 38
NÃO é característica da febre reumática:
A) intervalo P-R prolongado.
B) corea.
C) nodulações subcutâneas.
D) dores articulares.

Questão 39
NÃO faz parte dos critérios de Ranson:
A) proteinemia.
B) idade.
C) glicemia.
D) calcemia.
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Questão 40

Esôfago de Barrett é agravado por
A) esofagite de refluxo.
B) hipocloridria.
C) divertículo do esôfago.
D) alimentos sólidos.

Questão 41
Hiperesplenismo associa-se geralmente a
A) hipoproteinemia.
B) trombocitose.
C) leucopenia.
D) poliglobulinemia.

Questão 42
A síndrome de De Quervain é provocada por
A) insuficiência cardíaca.
B) nefrolitíase.
C) tenossinovite.
D) hiperlipidemia.

Questão 43
Tumor de hipófise NÃO provoca
A) perda da visão.
B) distúrbios endócrinos.
C) hipoacusia.
D) cefaleia.
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Questão 44
NÃO é causa de ascite
A) hipoalbuminemia.
B) filariose.
C) síndrome de Budd Chiari.
D) pancreatite.

Questão 45
O câncer pulmonar mais frequentemente associado ao tabagismo é
A) adenocarcinoma.
B) linfoma.
C) carcinoma de células alveolares.
D) carcinoma espinocelular.

Questão 46
Edema facial NÃO ocorre em
A) glomerulonefrite.
B) triquinose.
C) reação alérgica.
D) nefrosclerose.

Questão 47
NÃO é característica da mononucleose infecciosa:
A) presença de leucócitos mononucleares grandes no sangue periférico.
B) ocorrência após os 50 anos.
C) aumento linfonodal.
D) esplenomegalia.
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Questão 48
A absorção de vitamina B12 caracteriza-se por
A) presença de leucócitos mononucleares grandes no sangue periférico.
B) aumento pela deficiência de ácido fólico.
C) ser maior no íleo distal.
D) ser facilitada no duodeno.

Questão 49
A ação do hormônio antidiurético acontece por
A) aumento da permeabilidade dos túbulos renais distais a água.
B) aumento da permeabilidade dos túbulos renais proximais a água.
C) redução do ritmo de filtração glomerular.
D) aumento da excreção de sódio.

Questão 50
A causa mais comum de urticária é
A) infecção.
B) ingestão alimentar.
C) antibioticoterapia.
D) distúrbio emocional.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

