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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 03/2013 PARA PROVIMENTO 
DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DO 

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - ESTADO DO PARANÁ 
 

CARGO: MÉDICO DA FAMÍLIA - DATA: 09/06/2013 
PERÍODO DE PROVA: MANHÃ 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 60 
(sessenta) 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 4 (quatro) 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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O ESPELHO 
Marcello Migliaccio 

 
1º Falar _____ da TV virou moda. É “in” repudiar a baixaria, desancar o onipresente eletrodoméstico. E num 
país em que os domicílios sem televisão são cada vez mais raros, o que não falta é especialista no assunto. Se um 
dia fomos uma pátria de 100 milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do que nunca, temos um considerável 
rebanho de briosos críticos televisivos. 
2º Depois de azular as janelas das grandes e das pequenas cidades, os televisores ganharam as ruas. Hoje não 
se encontra um boteco, padaria ou consultório dentário que não tenha um. Há até taxistas que trabalham com um 
olho no trânsito e outro na novela. E, nas esquinas escuras _______ se come o suspeitíssimo cachorro-quente, 
pode-se assistir ao “Jornal Nacional” e ser assaltado em tempo real. 
3º Mas, quando os “especialistas” criticam a TV, estão olhando para o próprio umbigo. Feita ....... nossa 
imagem e semelhança, ela é resultado do que somos enquanto rebanho globalizado. Macaqueia e realimenta nossos 
conceitos e preconceitos quando ensina, diariamente, o bê-á-bá a milhões de crianças. 
4º Reclamamos que, na programação, só vemos sexo, violência e consumismo. Ora, isso é o que vemos 
também ao sair à rua. E, se fitarmos o espelho do banheiro com um pouco mais de atenção, levaremos um susto 
com a reprise em cartaz. Talvez por isso a TV nos choque, por nos mostrar, sem rodeios, a quantas anda o 
inconsciente coletivo. E não adianta dourar a pílula; já tentaram, mas não deu ibope. 
5º Aqui e ali, alguns vão argumentar que cultivam pensamentos mais nobres e que não se sentem 
representados no vídeo. Mas a fração que lhes cabe está lá, escondidinha como é próprio às minorias. Está nos bons 
documentários, nas belas imagens dos eventos esportivos, na dramaturgia sensível, no humorismo que surpreende, 
nos desenhos e nas séries inteligentes, no entrevistador que sabe ouvir o entrevistado, nas campanhas altruístas. 
6º  Reclama-se muito que, nas novelas, os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. Mas é essa 
condição que a sociedade reserva à maioria deles, e também ........ maior parte dos nordestinos, na vida real. O que 
a televisão fornece é um retrato da desigualdade no país. 
7º E, quando explora a mulher, estigmatiza gays, restringe o mercado para o ator idoso ou vende cerveja, 
maledicência e atrocidade na programação vespertina, ela reflete o mundo dominado pelo macho-adulto-branco-
capitalizado. 
8º  A televisão mostra ainda violência no ____________, gritam os pacifistas na sala de estar. Como se não 
houvesse milhões de Stallones, Gibsons, Bronsons, Van Dammes e Schwarzeneggers armados até os dentes no 
Afeganistão, Golfo Pérsico, Colúmbia, Mianmar, favelas brasileiras ou trincheiras angolanas. 
9º  É natural que uma parte de nós se revolte, o que parece tão compreensível quanto inócuo. Campanhas 
contra a baixaria televisiva lembram a piada do marido traído que encontra a mulher com o amante no sofá da sala 
e, no dia seguinte, vende o móvel para solucionar o problema. Garrotear a TV é tapar o sol com a peneira. 
10 Enquanto a discussão ganha adeptos, continuamos devorando nosso tubo de imagem de estimação. Depois, 
de barriga cheia, saímos à rua para ratificar, legitimar com pensamentos, palavras e atitudes, que as coisas são 
mesmo assim e que, pelo jeito, a reprise continuará. 
11 Aquele repórter sensacionalista que repete ....... exaustão a cena de linchamento, o apresentador que 
tripudia sobre o drama do desvalido, a loura que vê na criança um consumidor a mais, o jovem que tem num 
“reality show” desumano a alternativa para sua falta de horizonte, amenina precocemente erotizada, no fundo, 
somos todos nós. 

(Folha de S. Paulo, 19/10/2003.) 

 
01 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de linha contínua do texto: 
a) mau – onde – dia a dia. 
b) mau – aonde – dia-a-dia. 
c) mal – onde – dia a dia. 
d) mal – aonde – dia-a-dia. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada do texto: 
a) à – à – à. 
b) a – a – a. 
c) a – à – à. 
d) à – a – a. 
 
03 - Assinale a alternativa em que a palavra destacada não seja um pronome relativo: 
a) (...) que trabalham com um olho no trânsito e outro na novela. (2º parágrafo) 
b) (...) que cultivam pensamentos mais nobres (...) (5º parágrafo) 
c) (...) que sabe ouvir o entrevistado (...) (5º parágrafo) 
d) (...) que encontra a mulher com o amante no sofá da sala (...) (9º parágrafo) 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br




3 

 

04 - “(...) o apresentador que tripudia sobre o drama do desvalido (...)”.  O verbo que exige o mesmo 
tipo de complemento que o grifado acima está empregado em: 
a) A televisão mostra muita violência.   c) Ela reflete o mundo dominado. 
b) Mas a fração que lhes cabe está lá.   d) Os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. 
 
05 - A área e o perímetro do trapézio isósceles abaixo medem, respectivamente: 

 
a) 304 cm² e 58 cm.    c) 152 cm2 e 48 cm. 
b) 152 cm2 e 58 cm.    d) 76 cm2 e 58 cm. 
 
06 - Uma empresa de turismo está organizando um cruzeiro pela costa brasileira. O navio possui 
capacidade para 100 passageiros mais a tripulação, de modo que de cada passageiro, será cobrado R$ 
800,00 mais R$ 10,00 por cada lugar vago. Para que essa empresa obtenha rentabilidade máxima 
nesse cruzeiro, o número de passageiros deve ser igual a: 
a) 85.      c) 95. 
b) 90.      d) 100. 
 
07 - Um computador é basicamente composto por software e hardware. Entre as alternativas que 
seguem, a seguinte opção não remete a um exemplo de hardware: 
a) Sistema Operacional.    c) Interface USB. 
b) Disco Rígido (HD).    d) Mouse. 
 
08 - A Suíte para escritório BrOffice (hoje conhecida como LibreOffice) possui um aplicativo voltado a 
edição de textos (assim como o Word no pacote Microsoft Office). A seguinte opção apresenta o nome 
deste aplicativo: 
a) Base.     c) Impress. 
b) Draw.     d) Writer. 
 
09 - De acordo com os dados oficiais do Censo 2.010 do IBGE, a população atual de Fazenda Rio 
Grande é de quantos habitantes? 
a) 81.576 habitantes.    c) 81.756 habitantes. 
b) 81.675 habitantes.    d) 81.765 habitantes. 
 
10 - No ano passado mais de 500 mil cédulas falsas foram retiradas de circulação, este ano quase 100 
mil cédulas já foram recolhidas. Que instituição abaixo é a responsável pelo controle e recolhimento 
final das cédulas falsas em todo o país? 
a) Banco Central.    c) Caixa Econômica Federal. 
b) Banco do Brasil.    d) Casa da Moeda. 
 
11 - Dentre as alternativas abaixo, aponte a que não cita um fator de risco para doenças 
cardiovasculares: 
a) Tabagismo. 
b) Dislipidemia. 
c) Presença de Diabetes Mellitus. 
d) Alimentação rica em anti-oxidantes. 
 
12 - No capítulo IX do Código de Ética Médica é abordado o Segredo Médico, no qual são vedadas as 
seguintes sentenças, EXCETO: 
a) Revelar segredo profissional referente à paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou responsáveis legais, 
desde que o menor tenha capacidade de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios para 
solucioná-lo, salvo quando a não revelação possa acarretar danos ao paciente. 
b) Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na 
divulgação de assuntos médicos em programas de rádio, televisão ou cinema, e em artigos, entrevistas ou 
reportagens em jornais, revistas ou outras publicações leigas. 
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c) Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, salvo por exigência dos 
dirigentes de empresas ou instituições.  
d) Facilitar manuseio e conhecimento dos prontuários, papeletas e demais folhas de observações médicas sujeitas 
ao segredo profissional, por pessoas não obrigadas ao mesmo compromisso. 
 
13 - Em relação à transmissão do cancroide, marque a alternativa CORRETA: 
a) Nos homens é frequente a infecção assintomática. 
b) O ser humano é o único reservatório conhecido do H. ducreyi. 
c) O período de incubação é de 25 a 30 dias. 
d) O contato sexual direto é a única via de contaminação do agente. 
 
14 - Dos exames sorológicos abaixo, qual não é indicado para confirmar o diagnóstico de caxumba? 
a) Hemaglutinação.    c) Testes cutâneos. 
b) Enzimaimunoensaio.    d) Fixação do complemento. 
 
15 - Com respeito ao emprego de anti-inflamatório na febre reumática aguda, tem-se que: 
a) O ácido acetilsalicílico é útil para tratar sintomas de artrite e febre. 
b) Os corticoides devem ser reservados apenas para as formas com cardite grave. 
c) A dose máxima de prednisona não pode ultrapassar 30 mg/dia. 
d) O ácido acetilsalicílico não deve ser usado quando existirem sinais de cardite. 
 
16 - Analise as afirmativas abaixo sobre o quadro clínico da blastomicose: 
I - Durante o período de resolução da pneumonia alguns pacientes mostram infecção extrapulmonar; 
II - É mais comum que o início seja agudo e evolua para a forma crônica da doença; 
III - A tosse e as dores no tórax podem ser mínimas ou não aparecer; 
IV - A infecção pode se disseminar para outros locais, em particular a pele. 
Estão CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas I e IV. 
b) Apenas as afirmativas II e III. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
17 - O diagnóstico da candidíase baseia-se em: 
a) Exame laboratorial e de manifestações clínicas. 
b) Achados clínicos e epidemiológicos. 
c) Prova terapêutica. 
d) Informes epidemiológicos e provas laboratoriais. 
 
18 - As afirmativas a seguir representam manifestações clínicas da Obstrução Inflamatória Aguda das 
Vias Aéreas Superiores, EXCETO: 
a) Epiglotite aguda.     c) Laringite infecciosa aguda. 
b) Estenose laringotraqueal aquirida.   d) Crupe espasmódico. 
 
19 - Sobre as doenças reumáticas não é possível afirmar que: 
a) São enfermidades que acometem o aparelho locomotor, ou seja, ossos, articulações, cartilagens, músculos,  
tendões e ligamentos. 
b) Não podem comprometer os diversos órgãos do corpo humano, como rins, coração, pulmões, intestinos etc. 
c) As mais comuns são a artrite reumatóide, a osteoartrose, a fibromialgia, tendinites, bursite, gota, febre reumática, 
osteoporose e outras patologias que acometem a coluna vertebral.  
d) A osteoporose deve ser prevenida desde a infância. 
 
20 - Das afirmativas abaixo sobre os fatores de risco da Diabetes, pode-se afirmar que: 
I - Estilo de vida pouco saudável, como: sedentarismo e obesidade.  
II - Sobrepeso (IMC - índice de massa corporal maior ou igual a 25). 
III - Antecedente familiar. 
IV - História de macrossomia ou diabetes gestacional. 
V - Restrição de gorduras, especialmente as saturadas. 
Estão CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas I e V.    c) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
b) Apenas as afirmativas II, III e V.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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21 - Qual a causa mais comum de hipertensão arterial sistêmica secundária? 
a) Doença do parênquima renal. 
b) Estenose da artéria renal. 
c) Hiperaldosteronismo primário. 
d) Feocromocitoma. 
 
22 - Qual a importância do sinal de Osler no exame físico do paciente hipertenso? 
a) Ajuda a identificar idosos com leituras falsamente elevadas ao esfigmomanômetro em decorrência de vasos não 
compressíveis. 
b) Permite determinar a hipertensão de consultório ou hipertensão do jaleco branco. 
c) Permite identificar paciente com nefropatia. 
d) Permite identificar paciente com retinopatia. 
 
23 - No atendimento interdisciplinar do paciente diabético na atenção primária, avaliações frequentes 
devem buscar detecção precoce de eventuais complicações. Qual das alternativas abaixo NÃO 
constitui rotina de investigação na situação descrita? 
a) Investigação de retinopatia. 
b) Investigação de neuropatia periférica. 
c) Investigação de nefropatia. 
d) Investigação de neoplasia gástrica. 
 
24 - Dos medicamentos abaixo, qual o mais seguro para a gestante com diabetes? 
a) Clorpropamida. 
b) Glimepirida. 
c) Insulina. 
d) Rosiglitazona. 
 
25 - De qual forma a nefropatia diabética se evidencia inicialmente? 
a) Através da elevação da pressão arterial sistêmica. 
b) Através da proteinúria. 
c) Através da alteração do exame do fundo de olho. 
d) Através da pesquisa de neuropatia periférica com alteração do exame com monofilamento. 
 
26 - Qual dos medicamentos abaixo deve ser evitado no paciente com hiperpotassemia? 
a) Furosemida. 
b) Fenoterol por micronebulização. 
c) Espironolactona. 
d) Hidralazina. 
 
27 - Num paciente em uso de tuberculostáticos e que apresenta neurite óptica, qual o provável 
fármaco responsável? 
a) Pirazinamida. 
b) Rifampicina. 
c) Isoniazida. 
d) Etambutol. 
 
28 - Qual das drogas abaixo faz parte do esquema padrão de tratamento de tuberculose atualmente 
adotado no Brasil? 
a) Levofloxacin. 
b) Etambutol. 
c) Terizidona. 
d) Ofloxacina. 
 
29 - Em relação à dengue, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) O uso de dipirona é contra-indicado. 
b) Antígeno NS1, quando realizado, deve ser solicitado nos primeiros dias de sintomas. 
c) Sorologia para dengue IgM deve ser solicitada a partir do sexto dia de início dos sintomas. 
d) Isolamento viral, quando realizado, deve ser solicitado nos primeiros quatro dias de doença.  
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30 - Qual das vacinas abaixo NÃO faz parte do calendário de vacinação infantil? 
a) Vacina contra hepatite B. 
b) Vacina contra tétano. 
c) Vacina contra difteria. 
d) Vacina contra Papilomavírus Humano (HPV). 
 
31 - Em relação à bacteriúria assintomática, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) A prevalência aumenta com a idade. 
b) Todos os casos devem ser tratados com antimicrobianos. 
c) É comum a interpretação errônea da bacteriúria assintomática na prática clínica. 
d) Sua ocorrência é mais comum em mulheres. 
 
32 - Dos medicamentos abaixo, qual NÃO está recomendado para o tratamento de pielonefrite? 
a) Ceftriaxone. 
b) Gentamicina. 
c) Ciprofloxacin. 
d) Nitrofurantoína. 
 
33 - Qual das alternativas abaixo NÃO faz parte dos mecanismos de transmissão do vírus da 
imunodeficiência humana (HIV)? 
a) Contato sexual homossexual. 
b) Transfusão de sangue. 
c) Aperto de mão. 
d) Uso de drogas injetáveis. 
 
34 - Quando o paciente recebe a vacina contra a hepatite B, além da própria hepatite B, de qual outra 
hepatite ele também fica protegido? 
a) Hepatite A. 
b) Hepatite C. 
c) Hepatite D. 
d) Hepatite E. 
 
35 - Dos agentes citados abaixo, qual deles NÃO é patogênico e, portanto, não necessita receber 
tratamento medicamentoso? 
a) Entamoeba coli. 
b) Entamoeba histolytica. 
c) Hymenolepis nana. 
d) Taenia solium. 
 
36 - Qual dos medicamentos abaixo é ativo contra todas as espécies de esquistossomos patogênicos 
para o homem e não apenas contra o S.mansoni? 
a) Oxaminiquina. 
b) Praziquantel. 
c) Pamoato de pirantel. 
d) Piperazina. 
 
37 - Qual a medida mais eficaz de prevenção da febre amarela? 
a) Uso de repelentes. 
b) Borrifação de inseticidas nas áreas endêmicas. 
c) Desabitação das áreas endêmicas. 
d) Vacina antiamarílica. 
 
38 - Qual das alternativas abaixo NÃO se enquadra nos princípios do SUS? 
a) Todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de saúde públicos e privados conveniados. 
b) O acesso aos serviços de saúde deve ser garantido a toda população em condições de igualdade. 
c) Os serviços de saúde precisam estar organizados em níveis de complexidade crescente. 
d) Prioridade das ações curativas em detrimento das abordagens preventivas. 
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39 - Qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) A indicação do uso e a disponibilidade do método contraceptivo para a população de risco são alguns dos fatores 
determinantes na adesão ao método. 
b) A anticoncepção segura e efetiva está associada diretamente com o planejamento de gestações e com a 
possibilidade de redução das taxas de mortalidade materna. 
c) No Brasil, os métodos contraceptivos mais utilizados pelas mulheres são a esterilização e os anticoncepcionais 
orais combinados. 
d) Os preservativos masculinos devem ser distribuídos somente aos homens. 
 
40 - Quando se inicia o puerpério? 
a) No ato da concepção. 
b) No dia da confirmação da gestação. 
c) Após o parto. 
d) No início do aleitamento. 
 
41 - Qual dos medicamentos abaixo NÃO é considerado seguro para a gestante? 
a) Captopril. 
b) Metildopa. 
c) Paracetamol. 
d) Hidralazina. 
 
42 - Qual a definição de menopausa? 
a) Período em que se iniciam os primeiros sintomas do climatério. 
b) Último período menstrual, identificado retrospectivamente após doze meses de amenorreia. 
c) Período após a última relação sexual. 
d) Identificado pelo período em que se inicia a irregularidade menstrual. 
 
43 - Qual das alternativas abaixo contraria o Código de Ética Médica em vigor no Brasil? 
a) Deixar de realizar transfusão sanguínea em paciente que recusa formalmente tal procedimento, diante de uma 
situação em que não há risco iminente de vida e paciente está totalmente lúcido. 
b) Fornecer relatório médico para paciente que assina termo de responsabilidade para abandonar o hospital sem a 
alta médica. 
c) Transferir paciente após contato prévio e com relatório detalhado sobre o quadro do paciente. 
d) Emitir renovação de receita sem nunca ter examinado ou tomado conhecimento dos detalhes clínicos do paciente. 
 
44 - Qual das alternativas abaixo NÃO contraria o Código de Ética Médica em vigor? 
a) Desrespeitar a integridade física do paciente. 
b) Desrespeitar a integridade moral do paciente. 
c) Deixar de denunciar prática de tortura. 
d) Estabelecer seus honorários de forma justa e digna. 
 
45 - Osteomalácia, deformidades esqueléticas locais ou generalizadas, rosário torácico, dor óssea e 
fraqueza muscular são sinais e sintomas muito sugestivos de qual deficiência vitamínica? 
a) Vitamina D. 
b) Vitamina B12. 
c) Vitamina C. 
d) Vitamina A. 
 
46 - Qual o agente etiológico do linfogranuloma venéreo? 
a) Treponema pallidum. 
b) Chlamydia trachomatis. 
c) Papilomavirus humano. 
d) Haemophilus ducrey. 
 
47 - Podem causar uretrite não-gonocócica, EXCETO: 
a) Ureaplasma urealiticum. 
b) Trichomonas vaginalis. 
c) Candida albicans. 
d) Neisseria gonorrhoeae. 
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48 - Qual das doenças abaixo NÃO é de notificação compulsória? 
a) Dengue. 
b) Raiva. 
c) Sarampo. 
d) Pneumonia adquirida na comunidade. 
 
49 - Quais os três componentes da artrite reativa (Síndrome de Reiter)? 
a) Oligoartrite assimétrica, dedos em salsicha(dactilite), fasciíte plantar. 
b) Uretrite, gastroenterite, sacroileíte. 
c) HLA-B27, conjuntivite, FAN positivo. 
d) Artrite, conjuntivite, uretrite não-gonocócica. 
 
50 - Qual o exame que permite o diagnóstico de fibromialgia? 
a) Exame clínico. 
b) Eletroneuromiografia de membros inferiores. 
c) Eletroneuromiografia de membros superiores. 
d) Tomografia computadorizada do crânio. 
 
51 - Qual das alternativas abaixo NÃO é uma característica do lúpus eritematoso sistêmico? 
a) Fotossenbilidade. 
b) Artrite. 
c) Maior prevalência em homens. 
d) Fator antinuclear positivo. 
 
52 - Qual das características abaixo NÃO é característica de uma atenção primária adequada? 
a) Atendimento compartilhado, onde os diversos profissionais compartilham  seus saberes em benefício do usuário. 
b) Auditoria clínica, quando a equipe reavalia o resultado de seu trabalho e propõe mudanças para corrigir o que 
está errado e melhorar o que está certo. 
c) Construção de uma linha de cuidado integral para o paciente estimulando a prevenção e a otimização dos 
processos terapêuticos. 
d) Atendimento com a figura central no médico, que apesar do compartilhamento dos saberes, será o responsável 
pela definição final de todas as decisões. 
 
53 - Você está no centro de saúde e a enfermeira de sua equipe comunica que o laboratório informou o 
resultado de um paciente seu com potássio de 6,9mEq/L. Qual a conduta mais adequada? 
a) Deixar para tomar condutas clínicas quando da consulta de retorno, agendada para daqui a uma semana. 
b) Ligar para o paciente e ver como ele está. Caso ele esteja assintomático, aguardar o retorno. 
c) Providenciar contato imediato com o paciente e tomar providências para que o exame seja repetido ainda hoje, 
de preferência em pronto atendimento. 
d) Ligar para o paciente e sugerir que ele evite ingerir bananas e laranjas. 
 
54 - Diante de um paciente em que você quer confirmar imunidade contra hepatite A, qual exame deve 
ser solicitado? 
a) AntiHAV IgM.    c) AntiHBs. 
b) AntiHAV IgG.     d) AntiHBc IgM. 
 
55 - Em relação às doenças sexualmente transmissíveis, qual das alternativas abaixo está 
INCORRETA? 
a) A lesão da sífilis primária pode desaparecer espontaneamente mesmo que não tratada. 
b) Pelas normas do Ministério da Saúde, o tratamento síndrômico das uretrites, ou seja, cobrir gonocócica e não-
gonocócia, é recomendado. 
c) Remoção cirúrgica faz parte do arsenal terapêutico do condiloma acuminado. 
d) Não se deve usar aciclovir no tratamento da herpes. 
 
56 - Paracetamol é uma medicação muito utilizada no alívio dos sintomas da dengue. Na intoxicação 
por paracetamol, qual é a lesão mais provável e qual o antídoto, respectivamente? 
a) Crise convulsiva – Fenobarbital. 
b) Bloqueio atrioventricular de primeiro grau – Atropina. 
c) Hemorragia digestiva alta – Omeprazol. 
d) Insuficiência hepática – N-acetil cisteína. 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br




9 

 

57 - Paciente chega ao centro de saúde muito ansioso, taquipneico, lúcido, com todos os dados vitais 
normais (exceto a frequência respiratória) e muito bem hidratado. Mostra a você uma gasometria 
arterial que foi feita por um amigo dono de laboratório que mostrava um padrão de alcalose 
respiratória. Qual o diagnóstico mais provável? 
a) Doença pulmonar obstrutiva grave com retenção de CO2. 
b) Cetoacidose diabética. 
c) Sepse. 
d) Hiperventilação psicogênica. 
 
58 - Qual o distúrbio hidroeletrolítico iatrogênico mais provável em um paciente para o qual você 
indicou hidratação oral vigorosa, com pelo menos quatro litros de líquido por dia, porém paciente fez 
uso apenas de água? 
a) Hiperpotassemia. 
b) Hipopotassemia. 
c) Hiponatremia. 
d) Hipernatremia. 
 
59 - Paciente portador de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade comparece ao centro de 
saúde com seu pai. O relato é o de que sua medicação acabou e a escola onde estuda não o deixará 
assistir as aulas enquanto ele não reiniciar a medicação. Qual das condutas abaixo NÃO é apropriada 
para o caso em questão? 
a) Acionar a assistente social do centro de saúde para participar da condução do caso. 
b) Trata-se de uma questão familiar e da escola e o assunto deve ser resolvido por eles. 
c) Acionar o profissional de saúde mental da unidade para participar da condução do caso. 
d) Procurar junto à regulação da marcação de consultas uma vaga com o neurologista com a maior brevidade 
possível. 
 
60 - Por que está indicado o uso de piridoxina na gestante durante o tratamento de tuberculose? 
a) Para prevenir hepatopatia. 
b) Para prevenir nefrotoxicidade. 
c) Para prevenir neurite óptica. 
d) Para prevenir toxicidade neurológica no recém-nascido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

                    

 

www.pciconcursos.com.br
 





