
TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DA POETISA CORA CORALINA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Fiz a escalada da montanha da vida removendo pedras e plantando flores.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

ESTE CADERNO CONTÉM 60 (SESSENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Médico Clínico Geral
CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Disciplinas
Quantidade
de questões

Valor de cada
questão

Língua Portuguesa 15 2

Legislação e Ética na Administração Pública 5 1

Geografia e História de Rondônia 5 1

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública 10 1

Conhecimentos Específicos 25 2

PROVA

S11 - P
TARDE

Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas.

ATENÇÃO:
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Poucas coisas são tão difíceis quanto fazer
um balanço, estabelecer um ranking. Entre as
questões inevitáveis, vejam esta: melhoramos ou
pioramos? Se o critério for a renda , ou o
resultado de um check-up, em suma, algo que
permita resultados objetivos, responder é fácil. Mas
perguntemos se aumentou a liberdade no mundo, se
nossa sociedade é mais democrática ou não, e tudo
se complica.

Tento, ainda assim, um balanço das
liberdades humanas. Diria que aumentou a liberdade
de escolha dos indivíduos, ao longo do último século,
mas que ao mesmo tempo se expandiu o controle
sobre nós. Parece contraditório, e é mesmo.

A liberdade cresceu enormemente no que diz
respeito aos caminhos da vida. Muitos dizem que a
homossexualidade não é uma opção, porque
ninguém escolhe, no silêncio das paixões, a quem vai
desejar sexualmente; concordo. Mas seguramente,
um século atrás, a homossexualidade não era uma
opção. Não estava aberta às pessoas na maior parte
do mundo. Os episódios mais tristes que conheço
foram de Oscar Wilde e de Piotr Tchaikovsky. Wilde,
apaixonado por um rapaz que não valia grande coisa,
foi para a cadeia, onde escreveu um livro doloroso,

(1897), praticamente encerrando sua
carreira e vida. Já o compositor russo viveu uma
tragédia mais dura. Há várias versões sobre sua
morte. Uma delas, num filme preto e branco, mostra-o
morrendo em dolorosa agonia depois de tomar,
inadvertidamente, um copo-d’água contaminado pelo
cólera. Pois o filme (1970), de Ken
Russel, mostra uma história pior. Embora
Tchaikovsky fosse extremamente popular na Rússia
e no mundo, a descoberta de sua homossexualidade
leva seu próprio círculo a lhe impor um dilema: a
infâmia ou o suicídio. Ele toma a água contaminada
de propósito. Morre, sim, em terrível agonia.

Qualquer dessas histórias seria difícil hoje em
dia. O mais irônico dos escritores britânicos, o mais
romântico dos compositores russos não teriam de
esconder sua orientação sexual. Teriam fins de vida
mais longos, melhores. A liberdade de você ser quem
é: eis o que se ampliou bastante. A vida pessoal se
tornou um espaço de maior florescimento.

Ao mesmo tempo, contudo, o controle
cresceu exponencialmente. Foucault, que faleceu há
quase trinta anos, foi quem chamou a atenção para
este ponto; mas nem poderia ele imaginar como em
poucas décadas aumentariam tanto os controles. Em
1995, Bill Gates celebrava, em seu

, a possibilidade de se rastrear o trajeto de cada
um de nós, onde abasteceu o carro, onde comprou
pizza, onde adquiriu o jornal; o poeta José Paulo
Paes, na época, disse que esse só podia ser um
sonho idiota. Pois quem deseja ser controlado a esse

per capita

De profundis

The music lovers

A estrada do
futuro

ponto? Isso hoje se tornou rotina, mas com uma
agravante: não é o Estado quem nos controla.
Empresas o fazem. O Facebook descobre os gostos
de seus clientes e vende-os para empresas que nele
anunciam. O pior é que não é só isso. Podemos ser
controlados em nossas opções políticas, em nosso
direito de escolha, em qualquer coisa. Nem sabemos
para quem são vendidas as bases de dados em que
estamos. Consta que o Facebook aproxima você de
quem tem preferências parecidas com as suas; mas
isso é uma lástima, porque petistas conviverão com
petistas, tucanos com tucanos, vegans com vegans...

Perde-se justamente uma das maiores
riquezas de nosso tempo, que é experimentar a
diversidade. [...]
(RIBEIRO, Renato Janine. Rev. Filosofia: nº 80, março de 2013,
p. 82.)

Questão 01

A argumentação desenvolvida no texto está
orientada no sentido de persuadir o leitor a concluir
que:

A) a homossexualidade não é uma opção, mas uma
necessidade incontrolável ditada pelas paixões.

B) é difícil saber o que se expandiu mais no último
século, se a liberdade de escolha dos indivíduos
ou o controle sobre nós.

C) com a liberdade dos dias atuais, Tchaikovsky e
Oscar Wilde teriam fins de vida melhores.

D) não é o Estado que controla os indivíduos, mas as
empresas privadas, através do Facebook.

E) Foucault foi um visionário, mas não conseguiu
antever o rápido crescimento do controle sobre os
indivíduos.

Questão 02

A passagem do texto em que o autor emprega forma
verbal destinada a expressar dúvida ou incerteza
quanto ao ponto de vista que emite é:

A) “Diria que aumentou a liberdade de escolha dos
indivíduos [...]” (§ 2)

B) “A liberdade cresceu enormemente no que diz
respeito aos caminhos da vida.” (§ 3)

C) “Ele toma a água contaminada de propósito.” (§ 3)
D) “A liberdade de você ser quem é: eis o que se

ampliou bastante.” (§ 4)
E) “A vida pessoal se tornou um espaço de maior

florescimento.” (§ 4)
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Em relação aos dois parágrafos imediatamente
anteriores, o quinto parágrafo do texto tem, na
argumentação, um caráter:

A) explicativo.
B conclusivo.
C contrastivo.
D exemplificador.
E resumidor.

)

)

)

)

Questão 03

A alternativa em que se lê argumento destinado a
justificar proposição contida no período anterior é:

A) “Parece contraditório, e é mesmo.” (§ 2)
B) “Não estava aberta às pessoas na maior parte do

mundo.” (§ 3)
C) “Há várias versões sobre sua morte.” (§ 3)
D) “Ele toma a água contaminada de propósito.” (§ 3)
E) “Teriam fins de vida mais longos, melhores.” (§ 4)

Questão 04

Altera-se o sentido de: “Foucault, que faleceu há
quase trinta anos, foi quem chamou a atenção para
este ponto; mas nem poderia ele imaginar como em
poucas décadas aumentariam tanto os controles.”
(§ 5), caso se obedeça à seguinte instrução de
reescrita:

A) deslocar o pronome “ele” para antes de “poderia
imaginar”.

B) substituir a forma verbal “há” por “faz”, no singular.
C) usar a forma verbal “advertiu” em vez de “chamou

a atenção”.
D) escrever “não obstante” em lugar de “mas”.
E) reescrever “que faleceu” como “falecido”.

Preserva-se o sentido de: “Tento, ainda assim, um
balanço das liberdades humanas.” (§ 2) com a
seguinte redação:

A) Tento, em vista disso, um balanço das liberdades
humanas.

B) Tento, a despeito disso, um balanço das
liberdades humanas.

C) Em consequência disso, tento um balanço das
liberdades humanas.

D) Devido a isso, tento um balanço das liberdades
humanas.

E) Visto isso, tento um balanço das liberdades
humanas.

Questão 07

Questão 08

A passagem em que o autor emprega advérbio em
para fazer a avaliação ou valoração subjetiva

de um fato por ele referido é:

A) “[...] ninguém escolhe, no silêncio das paixões, a
quem vai desejar sexualmente [...]” (§ 3)

B) “[...] seguramente, um século atrás, a
homossexualidade não era uma opção.” (§ 3)

C) “[...] praticamente encerrando sua carreira e vida.”
(§ 3)

D) “[...] depois de tomar, inadvertidamente, um
copo-d’água contaminado pelo cólera.” (§ 3)

E) “ [ . . . ] c o n t u d o , o c o n t r o l e c r e s c e u
exponencialmente.” (§ 5)

–mente

Questão 05

O aposto cujo papel semântico no texto está
caracterizado com evidente equívoco é:

A) algo que permita resultados objetivos (§ 1) /
resumir

B) (§ 3) / especificar
C) a infâmia ou o suicídio (§ 3) / discriminar
D) não é o Estado quem nos controla (§ 5) /

esclarecer
E em qualquer coisa (§ 5) / explicar

De profundis

)

Questão 06

Na formação das palavras “homossexualidade” (§ 3)
e “florescimento” (§ 4), os sufixos “-idade” e “-mento”
expressam, respectivamente, as mesmas noções de
“qualidade ou estado” e de “ato ou resultado de ato”
que os sufixos destacados em:

A) estudANTE – lembrANÇA
B) fascISTA– investiDURA
C) nobrEZA– realISMO
D) alvURA– contemplaÇÃO
E) mansiDÃO – folhAGEM

Questão 09
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Questão 13

O termo em destaque funciona como objeto direto da
oração em:

A) “[...] que aumentou A LIBERDADE DE ESCOLHA
DOS INDIVÍDUOS [...]” (§ 2)

B) “[...] ao mesmo tempo se expandiu O CONTROLE
SOBRE NÓS” (§ 2)

C) “Teriam FINS DE VIDA MAIS LONGOS,
MELHORES” (§ 4)

D) “[...] como em poucas décadas aumentariam tanto
OS CONTROLES” (§ 5)

E) “[...] para quem são vendidas AS BASES DE
DADOS [...]” (§ 5)Questão 11

Com a substituição do termo em destaque por um
pronome átono, ocorre ERRO de regência em:

A) “Não estava aberta ÀS PESSOAS [...]” (§ 3) / Não
lhes estava aberta

B) “[...] onde escreveu UM LIVRO DOLOROSO,
[...]” (§ 3) / onde o escreveu

C) “Ele toma A ÁGUA CONTAMINADA de propósito.”
(§ 3) / Ele a toma

D) “[...] não teriam de esconder SUA ORIENTAÇÃO
SEXUAL.” (§ 4) / não teriam de esconder-lhe

E) “O Facebook descobre OS GOSTOS DE SEUS
CLIENTES [...]” (§ 5) / descobre-os

DE PROFUNDIS

Questão 12

A alternativa em que se preserva a relação de
coordenação observada em: “O Facebook descobre
os gostos de seus clientes e vende-os para empresas
que nele anunciam.” (§ 5) é a seguinte:

A) O Facebook descobre os gostos de seus clientes
a fim de vendê-los para empresas que nele
anunciam.

B) O Facebook, à medida que descobre os gostos de
seus clientes, vende-os para empresas que nele
anunciam.

C) O Facebook não só descobre os gostos de seus
clientes, mas também os vende para empresas
que nele anunciam.

D) Uma vez que descobre os gostos de seus clientes,
o Facebook vende-os para empresas que nele
anunciam.

E) Descobertos os gostos de seus clientes, o
Facebook vende-os para empresas que nele
anunciam.

O verbo destacado em: “[...] leva seu próprio círculo a
lhe IMPOR um dilema [...]” (§ 3) está flexionado
corretamente em todos os contextos a seguir,
EXCETO em:

A) se seu círculo lhe impor.
B) até seu círculo lhe impor.
C) para seu círculo lhe impor.
D) em virtude de seu círculo lhe impor.
E) após seu círculo lhe impor.

Questão 10

Questão 14

A mudança de colocação do pronome átono a ser
evitada no português padrão, segundo as gramáticas
da língua, é a que se propõe em:

A) “Uma delas [...] mostra-o morrendo em dolorosa
agonia [...]” (§ 3) / o mostra

B) “[...] leva seu próprio círculo a lhe impor um dilema
[...]” (§ 3) / impor-lhe

C) “Isso hoje se tornou rotina [...]” (§ 5) / tornou-se
D) “[...] e vende-os para empresas que nele

anunciam.” (§ 5) / os vende
E) “Perde-se [...] uma das maiores riquezas de nosso

tempo [...]” (§ 6) / Se perde

Questão 15

Mantém-se o acento grave no “A” do complemento de
“aberta” – em: “Não estava aberta às pessoas na
maior parte do mundo.” (§ 3) – com a substituição
desse complemento por:

A) a ninguém.
B a nós.
C a quem quer que fosse.
D a escolha de ninguém.
E) a homossexuais.

)

)

)
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Segundo a Constituição Federal vigente, qualquer
cidadão é parte legítima para propor:

A) ação civil pública.
B) mandado de segurança coletivo.
C) ação de improbidade administrativa.
D) ação popular.
E) mandado de segurança individual.

Questão 16

Questão 18

Nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, é correto
afirmar:

A) Na concorrência, o licitante é livre para desistir de
sua proposta a qualquer tempo, desde que antes
de firmado o contrato administrativo.

B) A anulação do procedimento licitatório não opera
efeitos retroativos.

C) É nulo o contrato celebrado com preterição da
ordem classificatória da licitação.

D) Na concorrência, o licitante é livre para desistir de
sua proposta a qualquer tempo, desde que ainda
não tenha havido adjudicação.

E) A revogação do procedimento licitatório, por
motivo discricionário, não gera obrigação de
indenizar.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As ações de ressarcimento de danos causados ao
erário:

A) prescrevem no prazo de 5 anos, a contar da data
da ocorrência do dano.

B) prescrevem no prazo de 3 anos, a contar da data
da ocorrência do dano.

C) prescrevem no prazo de 5 anos, a contar do
conhecimento do dano pelo Poder Público.

D) prescrevem no prazo de 3 anos, a contar do
conhecimento do dano pelo Poder Público.

E) são imprescritíveis.

Questão 17

Questão 19

A respeito do acesso à informação, disciplinado pela
Lei Federal nº 12.527/2011, assinale a alternativa
correta.

A) É direito do requerente obter o inteiro teor de
decisão de negativa de acesso, por certidão ou
cópia.

B) A decisão que indefere o acesso à informação é
irrecorrível, restando ao requerente apenas a via
do mandado de segurança.

C) O acesso à informação necessária à tutela judicial
ou administrativa de direitos fundamentais só
poderá ser negado mediante decisão expressa e
fundamentada da autoridade administrativa
competente.

D) O prazo legal máximo de restrição de acesso à
informação é de 15 anos, a contar de sua
produção.

E) O acesso à informação não compreende o direito
de obter informação primária.

Questão 20

Consoante disposto na Lei nº 8.429/1992, é correto
afirmar que:

A) os atos de improbidade administrativa são
puníveis apenas se praticados dolosamente.

B) negar publicidade aos atos oficiais configura
prática de ato de improbidade administrativa.

C) o recebimento de vantagem econômica para
intermediar a liberação ou aplicação de verba
pública de qualquer natureza é ato de
improbidade administrativa punível nas formas
dolosa e culposa.

D) os atos de improbidade administrativa se sujeitam
ao chamado princípio da insignificância ou da
bagatela.

E) a dispensa indevida de licitação não configura ato
de improbidade administrativa, sujeitando o
serv idor apenas às sanções c iv is e
administrativas previstas na legislação específica.
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Questão 22

Segundo o IBGE, o Brasil é composto por dez bacias
hidrográficas, cada uma formada por sub-bacias. O
Estado de Rondônia encontra-se na bacia do rio
Amazonas, na sub-bacia hidrográfica conjugada do
rio:

A) Purus.
B) Tapajós.
C) Juruá.
D) Madeira.
E) Juruena.

Questão 23

A história de Rondônia é repleta de processos de
fragmentação para criação de novos municípios.
Entre os destacados nas alternativas a seguir,
assinale aquele cuja criação tem origem no
desmembramento direto do município de Ji-Paraná.

A) Cacaulândia.
B) Alto Paraíso.
C) Mirante da Serra.
D) Presidente Médici.
E) Governador Jorge Teixeira.

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA

Questão 21

O final do século XIX é marcado por uma série de
mudanças resultantes do desenvolvimento do
capitalismo, que se encontrava na fase monopolista,
exigindo um reordenamento econômico das
sociedades. Cada vez mais o Brasil se incorpora a
essa nova ordem, o que produz reflexos não só sobre
sua economia, mas também sobre sua estrutura
política. Nesse contexto, reorganizam-se as
estratégias de defesa e ocupação das fronteiras
brasileiras, especialmente nos estados do
Centro-Oeste e da Amazônia. Cândido Mariano da
Silva Rondon chefiou as principais iniciativas de
desenvolvimento da região amazônica durante a
primeira República por meio de ações de caráter
misto: civil e militar.

Entre as opções a seguir, assinale a que apresenta
uma das principais funções da Comissão Rondon no
início do século XX:

A) ocupação de territórios no Pacífico.
B) construção de linhas telegráficas.
C) apoio militar na Guerra do Paraguai.
D) implementação do projeto Calha Norte.
E) extração de minérios da Serra dos Carajás.

(BIGIO, Elias dos Santos.
. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000 –Adaptado).

Cândido Rondon: a integração
nacional

Questão 24

A lavoura permanente de Ji-Paraná que apresentou a
maior área colhida em 2011, ano dos últimos dados
divulgados pelo IBGE, foi:

A) café.
B) cacau.
C) banana.
D) maracujá.
E) erva-mate.

Questão 25

A criação do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC) significou um avanço no que
diz respeito às políticas de conservação dos recursos
naturais no Brasil. O SNUC estabelece diferentes
categorias de manejo de Unidades de Conservação
(UC), cada uma atendendo, prioritariamente, a
determinados objetivos. Entre as UC a seguir, a única
que está localizada em RO é a:

A) Floresta Nacional Itaituba.
B) Reserva Extrativista Chico Mendes.
C) Parque Nacional Pacaás-Novos.
D) Estação Ecológica Juataí-Solimões.
E) Reserva BiológicaAbufari.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

As ações e os serviços de saúde pública que
integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as
diretrizes previstas na Constituição Federal de 1988 e
com os princípios expressos na Lei nº 8.080/1990. A
respeito desses princípios, analise as afirmativas e,
em seguida, marque a opção correta.

I. O princípio da descentralização das ações e
s e r v i ç o s d e s a ú d e , c o m ê n f a s e n a
municipalização, reflete a noção de que o nível
local é o melhor âmbito para tratar diretamente as
questões da saúde.

II. A regionalização e a hierarquização da rede de
serviços assistenciais reconhecem a necessidade
da conjugação de esforços das esferas de
governo na solução dos complexos problemas de
saúde.

III. A integralidade da assistência à saúde envolve
ações que vão desde a promoção e a prevenção
em saúde até os tratamentos mais complexos,
como transplantes, cirurgias cardíacas e terapias
oncológicas.

A) Somente a afirmativa I está correta.
B) Somente a afirmativa II está correta.
C) Somente a afirmativa III está correta.
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

Questão 26
O artigo 198 da Constituição Federal (CF) determina
que o Sistema Único de Saúde seja financiado com
recursos do orçamento da seguridade social, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes. Considerando as
disposições legais para a aplicação desses recursos
marque a opção INCORRETA.

A) Os Estados e o Distrito Federal deverão aplicar,
anualmente, em ações e serviços públicos de
saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da
arrecadação de impostos tais como ICMS, IPVA e
IRRF.

B) Compete ao Tribunal de Contas, no âmbito de
suas atribuições, verificar a aplicação dos
recursos mínimos em ações e serviços públicos
de saúde de cada ente da Federação sob sua
jurisdição.

C) Os recursos da União serão repassados ao Fundo
Nacional de Saúde e às demais unidades
orçamentárias que compõem o Ministério da
Saúde, para serem aplicados em ações e serviços
públicos de saúde.

D) Os Planos Estaduais de Saúde deverão explicitar
a metodologia de alocação dos recursos
estaduais e a previsão anual de recursos aos
Municípios, pactuadas nas Comissões
Intergestores Bipartite.

E) As transferências dos Estados para os
Municípios, destinadas a financiar as ações e
serviços públicos de saúde, serão realizadas
diretamente aos Fundos Municipais de Saúde.

Questão 27
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Em relação à atuação dos Conselhos e Conferências
de Saúde, marque a alternativa correta.

A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois
anos com a representação dos vários segmentos
sociais para avaliar a situação de saúde e propor
as diretrizes para a formulação da política de
saúde.

B) Compete ao Conselho Nacional de Saúde decidir
sobre o credenciamento de instituições de saúde
que se candidatem a realizar pesquisas em seres
humanos.

C) As Conferências e os Conselhos de Saúde terão
sua organização e normas de funcionamento
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo
Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass).

D) Os conselheiros de saúde poderão ser
remunerados pelas atividades desenvolvidas nos
respect ivos conse lhos, uma vez que
desempenham uma função de relevância pública.

E) Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados
que devem ser compostos majoritariamente por
representantes do governo e prestadores de
serviço e minoritariamente por profissionais de
saúde e usuários.

Questão 28

De acordo com a última versão dos “Cadernos de
Informações de Saúde” disponibilizada pelo
DATASUS, as maiores causas de mortalidade
proporcional em Ji-Paraná no ano de 2008,
representando 34,5 do total, foram:

A) neoplasias (tumores).
B) doenças do aparelho respiratório.
C) doenças do aparelho circulatório.
D) algumas doenças infecciosas e parasitárias.
E) causas externas de morbidade e mortalidade.

Questão 29

A Vigilância em Saúde constitui-se de ações de
promoção da saúde da população, vigilância,
proteção, prevenção e controle das doenças e
agravos à saúde. A esse respeito, analise as
afirmativas a seguir e em seguida marque a opção
correta.

I. A promoção da saúde refere-se ao conjunto de
intervenções individuais, coletivas e ambientais
responsáve is pe la a tuação sobre os
determinantes sociais da saúde.

II. A vigilância da saúde do trabalhador visa à
promoção da saúde e à redução da
morbimortalidade da população trabalhadora por
meio da integração de ações que intervenham nos
agravos e seus determinantes.

III. O conjunto de ações que propiciam o
conhecimento e a detecção de mudanças nos
fatores determinantes e condicionantes do meio
ambiente que interferem na saúde humana diz
respeito ao conceito de vigilância sanitária.

Está(ão) correta(s) apenas:

A) I
B) II
C) III
D) I e II
E) II e III

Questão 30

A Lei Orgânica da Saúde estabelece competências
da direção do SUS em cada esfera de gestão.
Marque a opção que apresenta uma competência
exclusiva da direção estadual do SUS.

A) Gerir laboratórios públicos de saúde e
hemocentros.

B) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação
e nutrição.

C) Estabelecer normas e executar a vigilância
sanitária de aeroportos.

D) Promover a descentralização dos serviços de
saúde para os Municípios.

E) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos
serviços privados de saúde.

Questão 31
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O Decreto nº 7.508/2011 passou a exigir uma nova
dinâmica na organização e gestão do sistema de
saúde, sendo a principal delas o aprofundamento das
relações entre os entes federados. Considerando o
que dispõe esse decreto, analise as afirmativas
abaixo.

I. As Regiões de Saúde são estabelecidas como
referência para as transferências de recursos
entre os entes federativos.

II. As Redes de Atenção à Saúde estarão
compreendidas no âmbito de uma Região de
Saúde, ou de várias delas.

III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação
das necessidades de saúde e orientará o
planejamento integrado dos entes federativos,
contribuindo para o estabelecimento de metas de
saúde.

Assinale:

A) Se somente a afirmativa I estiver correta.
B) Se somente a afirmativa II estiver correta.
C) Se somente a afirmativa III estiver correta.
D) Se somente as afirmativas I e II estiverem

corretas.
E) Se as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

Questão 32

A respeito da Relação Nacional de Medicamentos
Especiais – RENAME – é correto afirmar:

A) As atualizações da RENAME deverão ser feitas a
cada quatro anos pelo Conselho Nacional de
Saúde.

B) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não
poderão adotar relações específicas e
complementares de medicamentos.

C) Estar o usuário assistido por ações e serviços de
saúde do SUS é um dos pressupostos para o
acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica.

D) A Comissão Nacional de Saúde é o órgão
competente para dispor sobre a RENAME e dobre
as Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.

E) Os entes federativos não poderão ampliar o
acesso do usuário à assistência farmacêutica
estabelecida em âmbito nacional.

Questão 33

O instrumento de planejamento do SUS que “deve
apresentar as intenções e os resultados a serem
buscados no período de quatro anos, expressos em
objetivos, diretrizes e metas” corresponde ao:

A) Plano de Saúde.
B) RelatórioAnual de Gestão.
C) Programa de Pactuação Integrada.
D) Plano Diretor de Regionalização.
E) Termo de Compromisso de Gestão.

Questão 34

O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde –
COAP – é um instrumento da gestão compartilhada
do SUS com a função de definir as responsabilidades
dos entes na art iculação interfederativa.
Considerando as características de cada parte desse
contrato, marque a Segunda Coluna de acordo com
as opções correspondentes na Primeira.

Primeira Coluna

(1) Parte I
(2) Parte II
(3) Parte III
(4) Parte IV

Segunda Coluna

( ) D i s p õ e s o b r e a s r e s p o n s a b i l i d a d e s
o r ç a m e n t á r i o - f i n a n c e i r a s , t a i s c o m o
Financiamento global do contrato, custeio e
investimento.

( ) Explicita as responsabilidades executivas dos
entes signatários como as metas regionais
anuais, os indicadores e as formas de avaliação.

( ) Dispõe sobre as seguintes responsabilidades:
monitoramento, avaliação de desempenho da
execução do contrato e auditoria.

( ) Explicita as responsabilidades a que os entes
signatários estão submetidos em relação à
organização do SUS.

Asequência correta é:

A) 4, 1, 2, 3
B) 1, 2, 3, 4
C) 3, 2, 4, 1
D) 2, 3, 1, 4
E) 4, 2, 3, 1

Questão 35
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Algumas pacientes com neoplasia maligna de mama
podem desenvolver sinais e sintomas neurológicos
multifocais como cefaleia, anormalidades da marcha,
alterações mentais, convulsões, paresia de membros
e paralisia de nervos cranianos. Diante desse quadro,
levanta-se a hipótese de invasão das leptomeninges
por células tumorais, constituindo a meningite
neoplásica (carcinomatose meníngea). O tratamento
de tal condição envolve o uso de quimioterapia
intratecal. Aponte o quimioterápico frequentemente
usado nessa situação.

A) Capecitabina
B) Dacarbazina
C) Ifosfamida
D) Metotrexato
E) Epirrubicina

Questão 36

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Diversos fármacos encontram-se disponíveis para o
tratamento da Doença de Parkinson, sendo o
ropinirol uma dessas opções. Aponte a classe
medicamentosa desse fármaco.

A) Inibidor da MAO-B
B) Agonista da dopamina não alcaloide do ergot
C) Agonista da dopamina alcaloide do ergot
D) Inibidor da COMT
E) Anticolinérgico

Questão 37

Em relação ao diagnóstico da infecção pelo vírus HIV,
aponte o exame sorológico de triagem.

A) PCR para detecção do RNAviral.
B) PCR para detecção do DNAviral.
C) ELISAanti-HIV.
D) Imunofluorescência indireta.
E) Western-Blot.

Questão 38

Aponte, entre as doenças infectoparasitárias abaixo,
aquela que é transmitida para seres humanos por
carrapatos e é causada por protozoários
intraeritrocitários.

A) Babesiose
B) Leishmaniose
C) Nocardiose
D) Triquinelose
E) Angiomatose bacilar

Questão 39

A análise do sangue periférico tem o seu papel na
avaliação das anemias. Aponte as alterações
encontradas no sangue periférico de um paciente
com anemia megaloblástica.

A) Neutrófilos hipersegmentados e macro-ovalócitos
B) Microesferócitos e esquizócitos
C) Dacriócitos e acantócitos
D) Corpúsculos de Heinz e drepanócitos
E) Equinócitos e hemácias em alvo

Questão 40

Homem de 40 anos, em tratamento irregular para
síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS),
relata redução de acuidade visual e escotomas.
Fundoscopia evidencia exsudato retiniano
esbranquiçado, associado a hemorragias, com
aspecto de “queijo com catchup”. A principal hipótese
diagnóstica é de retinite por:

A) herpes-vírus simples.
B) citomegalovírus.
C) vírus Epstein-Baar.
D) Candida albicans.
E) Chlamydia trachomatis.

Questão 41

Mulher de 30 anos é admitida com palpitação e
tonteira de início súbito, relatando episódios prévios
semelhantes. Encontra-se hemodinamicamente
estável. Eletrocardiograma de admissão compatível
com taquicardia supraventricular com reentrada
nodal A-V. Realizada compressão de seio carotídeo
sem sucesso.Aponte, com base na situação descrita,
o fármaco mais apropriado para o tratamento dessa
paciente.

A) Carvedilol
B) Adenosina
C) Lidocaína
D) Sulfato de magnésio
E) Digoxina

Questão 42
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Homem de 23 anos apresenta história de poliartrite
assimétrica de tornozelo, joelho e cotovelo, além de
febre, calafrios e vesículas cutâneas, em
extremidades, indolores, com base eritematosa e
centro necrótico. Na ocasião, foi tratado apenas com
medicações sintomáticas. Hoje, retorna ao
consultório com dor e edema apenas em tornozelo
direito.Aprincipal hipótese diagnóstica é a de artrite:

A) estreptocócica.
B) estafilocócica.
C) gotosa.
D) gonocócica.
E) reumatoide.

Questão 47

Mulher de 46 anos iniciou uso de metildopa, por conta
própria, para o tratamento de hipertensão arterial.
Relata cansaço aos esforços e palpitação.Ao exame,
encontra-se hipocorada, ictérica e taquicárdica.
Exames laboratoriais mostram hemoglobina de
7,5 g/dL, hematócrito de 22%, além de
hiperbilirrubinemia, aumento de LDH e reticulocitose.
Aponte o exame diagnóstico que deve ser solicitado.

A) Teste de Schilling
B) Teste de Coombs
C) Dosagem sérica de ácido metilmalônico
D) Teste de Ham
E) Eletroforese de hemoglobina

Questão 43

Mulher de 30 anos, portadora de lúpus eritematoso
sistêmico, é atendida com hemiparesia direita. Entre
os anticorpos abaixo, aquele que é mais relacionado
a acidentes vasculares cerebrais em pacientes
lúpicos é o:

A) anti-DNAdupla hélice.
B) anti-Sm.
C) antifosfolipídeos.
D) anti-Ro.
E) anti-histona.

Questão 44

A arterite de Takayasu é uma vasculite que acomete,
predominantemente, grandes vasos. Em relação às
características dela, pode-se afirmar que:

A) acomete, geralmente, homens acima de 40 anos.
B) costuma cursar com hipotensão arterial e

bradicardia.
C) a claudicação de membros superiores é uma

manifestação frequente.
D) o tratamento é exclusivamente cirúrgico.
E) sintomas constitucionais como febre, mialgia e

perda de peso são raros.

Questão 45

Mulher de 42 anos, em tratamento irregular para
artrite reumatoide, apresentou-se com disfagia
associada à rouquidão. Relatava dor importante em
região anterior do pescoço. Evoluiu, durante a
avaliação, com estridor e dispneia. A principal
hipótese diagnóstica é a de:

A) tireoidite aguda.
B) cricoaritenoidite.
C) hérnia de disco cervical.
D) subluxação atlantoaxial.
E) faringite gonocócica.

Questão 46

Homem de 32 anos encontra-se em tratamento para
tuberculose pulmonar. Comparece à consulta com
queixa de urina avermelhada. Entre os fármacos
abaixo, aponte aquele que mais provavelmente está
associado ao quadro descrito.

A) Isoniazida
B) Ofloxacino
C) Etambutol
D) Pirazinamida
E) Rifampicina

Questão 48

Homem de 47 anos foi admitido na Emergência com o
diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com
supradesnível de segmento ST Killip IV. Diante disso,
pode-se afirmar que o paciente encontrava-se:

A) com dor precordial há mais de 24 horas.
B) com estertores crepitantes em ambas as bases

pulmonares.
C) em francoedema agudo de pulmão.
D) hipertenso, taquicárdico e cianótico.
E) em choque cardiogênico.

Questão 49

A tromboangeíte obliterante é uma doença
inflamatória, segmentar, não aterosclerótica, que
afeta mais comumente artérias e veias das
extremidades superiores e inferiores. Em relação a
essa doença, pode-se afirmar que:

A) ocorre mais comumente em mulheres.
B) o “bypass” cirúrgico é o principal pilar do

tratamento.
C) a positividade do teste de Allen descarta o seu

diagnóstico.
D) não apresenta relação com o tabagismo.
E) costuma cursar com início dos sintomas antes de

40-45 anos de idade.

Questão 50
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Questão 51

Durante a análise da radiografia de tórax de uma
paciente, nota-se que ambos os pulmões
apresentam volume reduzido, mesmo com a imagem
sendo realizada após inspiração profunda. Aponte,
entre as opções, uma condição clínica associada
com tal achado.

A) Paralisia diafragmática bilateral
B) Linfangioleiomiomatose
C) Doença pulmonar obstrutiva crônica
D) Asma brônquica
E) Bronquiolite obliterante difusa

Questão 52

O maior risco da terapia fibrinolítica do infarto agudo
do miocárdio é o sangramento. A hemorragia
intracerebral é a complicação mais grave, com alto
risco de morte. Pode-se apontar como uma condição
que aumenta o risco de hemorragia intracraniana
com o uso de agentes trombolíticos, o que consta na
alternativa:

A) sexo feminino.
B) idade inferior a 50 anos.
C) tratamento prévio com hipoglicemiantes orais.
D) início de precordialgia nas duas horas anteriores

ao uso.
E) presença de supradesnível do segmento ST

maior do que 3 mm em 2 ou mais derivações
eletrocardiográficas.

Questão 53

Pac ien te de 48 anos é in te rnado po r
tromboembolismo pulmonar maciço. Apresenta
história de acidente vascular encefálico hemorrágico
há três meses, com necessidade de neurocirurgia na
ocasião. Encontra-se, no momento, instável
hemodinamicamente, com hipotensão. Entre as
opções abaixo, aponte a conduta mais adequada
após o início do tratamento de suporte.

A) Instalação imediata de filtro de veia cava.
B) Embolectomia pulmonar.
C) Uso de estreptoquinase.
D) Administração de dose de ataque de amiodarona.
E) Início imediato de abciximabe.

Questão 54

A fibrose pulmonar idiopática (FPI) é responsável por
50-60% de todas as pneumonias intersticiais
idiopáticas. Em relação à FPI, pode-se afirmar que:

A) costuma ocorrer em indivíduos com menos de
35 anos.

B) apresenta-se com dispneia de início súbito.
C) costuma cursar com estertores em velcro nos

ápices pulmonares.
D) apresenta-se com hiperexpansão pulmonar

bilateral na radiografia de tórax.
E) na espirometria, em geral, mostra um padrão

restritivo.

Questão 55

Alguns medicamentos podem ser utilizados para
prevenção de recaídas em pacientes dependentes
de álcool. Aponte um fármaco que pode ser utilizado,
especificamente, para essa finalidade.

A) Bupropiona
B) Vareniclina
C) Acamprosato
D) Carbonato de lítio
E) Difenidramina

Questão 56

Paciente de 56 anos, com carcinoma escamoso
pulmonar em tratamento quimioterápico, é internado
com cefaleia, letargia e confusão mental. Realizada
ressonância nuclear magnética de crânio que não
mostrou implantes secundár ios. Exames
laboratoriais evidenciam: U: 40 mg/dL; Cr: 1,0 mg/dL;
Na: 116 mEq/L; ácido úrico: 2,5 mg/dL.
A osmolaridade e o sódio urinários encontram-se
elevados.Aprincipal hipótese diagnóstica é de:

A) diabetes insipidus.
B) insuficiência cardíaca secundária à quimioterapia.
C) insuficiência hepática.
D) secreção inapropriada deADH.
E) desidratação por vômitos após quimioterapia.
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Questão 57

A dutasterida é um dos fármacos disponíveis para o
tratamento da hiperplasia prostática benigna. Aponte
o mecanismo de ação desse fármaco.

A) Bloqueador do receptor alfa-adrenérgico
B) Bloqueador do receptor de cálcio
C) Inibidor da 5-alfa-redutase
D) Inibidor da xantina oxidase
E) Agonista dos canais de cálcio

Questão 58

Mulher de 36 anos, após longa investigação de dor
abdominal e constipação, apresentou diagnóstico de
síndrome do intestino irritável. Aponte um fármaco
que atua como agonista 5-HT4 e que pode ser
utilizado nessa situação.

A) Bisacodil
B) Serotonina
C) Tegaserode
D) Loperamida
E) Amitriptilina

Questão 59

Durante a avaliação clínica de um paciente com dor
abdominal aguda por ruptura esplênica, após
acidente automobilístico, nota-se a presença do sinal
de Kehr, que consiste em:

A) equimose em base de pênis.
B) equimose periumbilical.
C) equimose em flancos.
D) interrupção da inspiração durante palpação de

hipocôndrio direito.
E) dor intensa em ombro esquerdo.

Questão 60

Paciente de 27 anos comparece em consultório
médico com os resultados de sorologias virais
realizadas há alguns dias. Apresenta HbsAg
negativo; anti-Hbc IgM negativo; anti-Hbc IgG
negativo; anti-Hbs positivo; anti-HCV positivo;
anti-HAV IgM negativo e anti-HAV IgG positivo.
Pode-se afirmar que o paciente apresenta:

A) vacinação prévia para hepatite C.
B) hepatite B aguda.
C) hepatiteAaguda.
D) vacinação prévia para hepatite B.
E) hepatite C aguda.




