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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
 

ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
 
1.  Aguarde a orientação do aplicador da Uniuv para iniciar a prova.

2.  Leia, atentamente, as questões, e atenha

poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.

3.  Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize 

lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.

4.  Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que 

contém a letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma: 

5.  Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de 

respostas. 

6.  Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.

7.  Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.

8.  Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização 

dela. 

9.  Ao término da prova, entregue TODO O MATERIAL recebido.

10.  Preencha claramente os dados n

inscrição. 

11.  Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.

12.  Somente poderá ausentar-

13.  Permaneça no local da prova pelo

14.  Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução 

da prova. 

15.  Use o espaço na capa do caderno de prova para copiar as suas respostas, para posterior 

conferência, se quiser. 

16.  O resultado do concurso não será divulgado por telefone. 

17.  Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão 

divulgados, via internet, no site concursopublico.uniuv.edu.br 

dezembro de 2013. 
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ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Aguarde a orientação do aplicador da Uniuv para iniciar a prova. 

Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais 

poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.

nte caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize 

lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas. 

Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que 

escolhida da questão pertinente da seguinte forma:  

Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de 

Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.

tões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.

Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização 

Ao término da prova, entregue TODO O MATERIAL recebido. 

Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de 

Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.

-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.

Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.

Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução 

Use o espaço na capa do caderno de prova para copiar as suas respostas, para posterior 

O resultado do concurso não será divulgado por telefone.  

Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão 

via internet, no site concursopublico.uniuv.edu.br a partir das
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ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais 

poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado. 

nte caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize 

Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que 

Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de 

Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão. 

tões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo. 

Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização 

a folha de respostas. Assine e marque seu número de 

Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto. 

se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante. 

prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova. 

Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução 

Use o espaço na capa do caderno de prova para copiar as suas respostas, para posterior 

Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão 

a partir das 17h do dia 02 de 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
 

 

1. De acordo com o Protocolo de Manchester, cabe
pacientes classificados nas cores verde e azul, ficando as demais cores para os pacientes que 
deverão ser referenciados aos serviços de urgência/emergência. De acordo com seus 
conhecimentos sobre o assunto, assinale a pr

 

A (   )  A cor vermelha indica que o caso é urgente
B (   )  A cor laranja indica emergência absoluta;
C (   )  A cor amarela indica que o caso é urgente
D (   )  A cor laranja indica que o caso do paciente 
E (   )  A cor vermelha indica risco 
 
2. Num genograma em que uma família apresenta uma doença genética restrita ao sexo (ou 

Holândrica), deve-se fazer busca ativa em:
 

A (   )  Todos os descendentes do sexo feminino;
B (   )  Todos os descendentes do sexo masculino;
C (   )  Todos os pacientes do sexo feminino na
D (   )  Apenas os homens que ficam na
E (   )  Todos os ascendentes de primeiro grau.
 
3. A relação que uma determinada família da m

com o meio onde ela está inserida (incluindo, condições climáticas, de relevo, moradia e 
sanitárias), constitui uma ferramenta utilizada na atenção primária denominada:

 

A (   )  FIRO; 
B (   )  Genograma; 
C (   )  Ecomapa; 
D (   )  Geografia familiar; 
E (   )  Mapa territorial. 
 
4. São funções desempenhadas pelo médico de um Programa de Saúde da Família, exceto:
 

A (   )  Realizar grupos operacionais;
B (   )  Fazer visitas domiciliares; 
C (   )  Promover atendimento ambulatorial;
D (   )  Supervisionar atividade física dos pacientes;
E (   )  Prestar conta de sua produção
 
5. Numa visita domiciliar, o médico constata que a moradia encontra

insalubres, com presença de ratos, esgoto a céu aberto, comprometendo as casas 
circunvizinhas e, segundo o proprietário, acredita não have
reclamações da comunidade a respeito! Sua primeira atitude 

 

A (   )  Denunciá-lo à Vigilância Sanitária, com res
B (   )  Orientá-lo, apenas, quanto aos risc
C (   )  Prescrever vermífugos profilaticamente;
D (   )  Solicitar sorologia para Peste Bubônica e Leptospirose;
E (   )  Negar voltar à moradia até que providências sejam tomadas.
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De acordo com o Protocolo de Manchester, cabe às Unidades de Atenção Primária os 
pacientes classificados nas cores verde e azul, ficando as demais cores para os pacientes que 
deverão ser referenciados aos serviços de urgência/emergência. De acordo com seus 
conhecimentos sobre o assunto, assinale a prerrogativa correta: 

A cor vermelha indica que o caso é urgente, mas pode aguardar até 2 horas;
anja indica emergência absoluta; 

A cor amarela indica que o caso é urgente, mas pode aguardar até 2 horas;
A cor laranja indica que o caso do paciente não é urgente, mas pode ficar instável;
A cor vermelha indica risco iminente de vida. 

Num genograma em que uma família apresenta uma doença genética restrita ao sexo (ou 
se fazer busca ativa em: 

s descendentes do sexo feminino; 

descendentes do sexo masculino; 

Todos os pacientes do sexo feminino na condição de portadoras do gene;
Apenas os homens que ficam na condição de portadores do gene; 

Todos os ascendentes de primeiro grau. 

A relação que uma determinada família da microárea de sua Unidade de Saúde da Família 
com o meio onde ela está inserida (incluindo, condições climáticas, de relevo, moradia e 
sanitárias), constitui uma ferramenta utilizada na atenção primária denominada:

São funções desempenhadas pelo médico de um Programa de Saúde da Família, exceto:

Realizar grupos operacionais; 
 

omover atendimento ambulatorial; 
atividade física dos pacientes; 

conta de sua produção, mensalmente. 

Numa visita domiciliar, o médico constata que a moradia encontra
insalubres, com presença de ratos, esgoto a céu aberto, comprometendo as casas 
circunvizinhas e, segundo o proprietário, acredita não haver o menor problema, tampouco 
reclamações da comunidade a respeito! Sua primeira atitude perante ess

lo à Vigilância Sanitária, com respaldo do Código de Ética Médica;
lo, apenas, quanto aos riscos de suas condições de moradia; 

ver vermífugos profilaticamente; 
a Peste Bubônica e Leptospirose; 

Negar voltar à moradia até que providências sejam tomadas. 
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às Unidades de Atenção Primária os 
pacientes classificados nas cores verde e azul, ficando as demais cores para os pacientes que 
deverão ser referenciados aos serviços de urgência/emergência. De acordo com seus 

, mas pode aguardar até 2 horas; 

, mas pode aguardar até 2 horas; 

rgente, mas pode ficar instável; 

Num genograma em que uma família apresenta uma doença genética restrita ao sexo (ou 

condição de portadoras do gene; 

icroárea de sua Unidade de Saúde da Família 
com o meio onde ela está inserida (incluindo, condições climáticas, de relevo, moradia e 
sanitárias), constitui uma ferramenta utilizada na atenção primária denominada: 

São funções desempenhadas pelo médico de um Programa de Saúde da Família, exceto: 

Numa visita domiciliar, o médico constata que a moradia encontra-se em condições 
insalubres, com presença de ratos, esgoto a céu aberto, comprometendo as casas 

r o menor problema, tampouco 
sa situação é: 

paldo do Código de Ética Médica; 
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6. Uma mãe acompanha sua filha de 13 anos numa consulta médica com queixa de leucorr

repetição. Nega que ela tenha vida sexual ativa e que, por trabalhar, a filha passa o dia todo 
com o pai. O médico solicita que a mãe se retire do consultório e, em meio à anamnese, 
descobre que a menor mantinha relações sexuais
mesmo a presenteava! Como o médico deverá proceder?

 

A (   )  Apenas prescrever Fluconazol em 
B (   )  Prescrever Fluconazol para ela e o parceiro, 
C (   )  Prescrever Fluconazol para ela e o parceiro, solicitar coleta de Papanicolau e rotina para DST, 

além de fazer BO, por se tratar de um estupro;
D (   )  Encaminhar para o ginecologista;
E (   )  Tratar somente a filha, por não se tratar de uma DST.
 
7. Assinale a alternativa que define incorretamen

8080): 
 

A (   )  Universalidade: o atendimento das instituições públicas pode abranger pacientes 
estrangeiros que não residem no país;

B (   )  Integralidade: constitui o conjunto de ações
saúde; 

C (   )  Equidade: todos os usuários devem ser tratados sem distinção
financeira; 

D (   )  Descentralização: garantir que as instituições de saúde pública estejam o mais pr
possível de seus usuários; 

E (   )  Hierarquização: contempla as divis
secundário e terciário. 

 
8. Pela Lei 3142, as Conferências Municipais de Saúde foram criadas para propiciar a 

participação popular nas políticas públicas de saúde. Nestas, temos a participação dos 
Conselhos de Saúde, órgãos destinados a avaliar as condições de saúde em cada município. 
Como os Conselhos de Saúde podem ser formados segundo a mesma lei?

 

A (   )  Exclusivamente por profissionais de saúde;
B (   )  Exclusivamente por membros da 
C (   )  Por representantes da comu
D (   )  Por membros do Conselho do Idoso e tutelar;
E (   )  Exclusivamente por representantes da comunidade.
 
9. Uma criança recém-nascida que

primeiro mês, realizar os procedimentos abaixo mencionados, exceto:
 

A (   )  Fazer o teste de pezinho; 
B (   )  Passar por uma consulta de puericultura;
C (   )  Receber as vacinas, caso não tenham sido administradas na maternid

primeiro mês; 
D (   )  Iniciar o uso de vitamina A e D, independente
E (   )  Começar a receber a primeira papinha de legumes.
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Uma mãe acompanha sua filha de 13 anos numa consulta médica com queixa de leucorr
tenha vida sexual ativa e que, por trabalhar, a filha passa o dia todo 

com o pai. O médico solicita que a mãe se retire do consultório e, em meio à anamnese, 
descobre que a menor mantinha relações sexuais, em caráter consensual

ava! Como o médico deverá proceder? 

Apenas prescrever Fluconazol em dose única para a filha e o pai; 

Prescrever Fluconazol para ela e o parceiro, solicitar coleta de Papanicolau;
para ela e o parceiro, solicitar coleta de Papanicolau e rotina para DST, 

por se tratar de um estupro; 

Encaminhar para o ginecologista; 

por não se tratar de uma DST. 

Assinale a alternativa que define incorretamente os princípios do Sistema Único de Saúde (Lei 

Universalidade: o atendimento das instituições públicas pode abranger pacientes 
ngeiros que não residem no país; 

Integralidade: constitui o conjunto de ações, tanto para promoção quanto para prev

Equidade: todos os usuários devem ser tratados sem distinção de raça ou condição 

Descentralização: garantir que as instituições de saúde pública estejam o mais pr
 

Hierarquização: contempla as divisões do atendimento à saúde, nos setores primário, 

Pela Lei 3142, as Conferências Municipais de Saúde foram criadas para propiciar a 
participação popular nas políticas públicas de saúde. Nestas, temos a participação dos 

Saúde, órgãos destinados a avaliar as condições de saúde em cada município. 
Como os Conselhos de Saúde podem ser formados segundo a mesma lei?

ente por profissionais de saúde; 
Exclusivamente por membros da Câmara Municipal dos Vereadores; 

epresentantes da comunidade e profissionais de saúde; 
do Conselho do Idoso e tutelar; 

Exclusivamente por representantes da comunidade. 

nascida que é levada a uma Unidade de Saúde da Família deverá, no 
s procedimentos abaixo mencionados, exceto: 

or uma consulta de puericultura; 
Receber as vacinas, caso não tenham sido administradas na maternid

Iniciar o uso de vitamina A e D, independente do leite que estiver tomando;
Começar a receber a primeira papinha de legumes. 
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Uma mãe acompanha sua filha de 13 anos numa consulta médica com queixa de leucorreia de 

tenha vida sexual ativa e que, por trabalhar, a filha passa o dia todo 
com o pai. O médico solicita que a mãe se retire do consultório e, em meio à anamnese, 

em caráter consensual, com o pai, pois o 

solicitar coleta de Papanicolau; 

para ela e o parceiro, solicitar coleta de Papanicolau e rotina para DST, 

te os princípios do Sistema Único de Saúde (Lei 

Universalidade: o atendimento das instituições públicas pode abranger pacientes 

tanto para promoção quanto para prevenção à 

de raça ou condição 

Descentralização: garantir que as instituições de saúde pública estejam o mais próximo 

nos setores primário, 

Pela Lei 3142, as Conferências Municipais de Saúde foram criadas para propiciar a 
participação popular nas políticas públicas de saúde. Nestas, temos a participação dos 

Saúde, órgãos destinados a avaliar as condições de saúde em cada município. 
Como os Conselhos de Saúde podem ser formados segundo a mesma lei? 

uma Unidade de Saúde da Família deverá, no 

Receber as vacinas, caso não tenham sido administradas na maternidade, referentes ao 

que estiver tomando; 
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10.  Das alternativas abaixo, assinale a que expõe a rotina correta de exames laboratoriais para o 

último trimestre de gestação:
 

A (   )  Hemograma, tipagem sanguínea e Coombs indireto;
B (   )  Hemograma, glicemia de jejum, VDRL, sorologia para HIV;
C (   )  Glicemia de jejum, urocultura e antibiograma;
D (   )  Anti-Hbs, VDRL, anti-HVC e sorologia para HIV;
E (   )  Sorologia para HPV, HIV e HbsAg.
 
11. As Síndromes Coronarianas são classificadas em agudas e crônicas, sendo 

em conta a qualidade da lesão endotelial e a sintomatologia do paciente. Fazem parte da 
etiologia das Síndromes Coronarianas Crônicas, exceto:

 

A (   )  Angina estável; 
B (   )  Isquemia silenciosa; 
C (   )  Cardiopatia isquêmica; 
D (   )  Infarto Agudo do Miocárdio;
E (   )  Dor de peito estável. 
 
12. Paciente que refere movimentos repetitivos com as mãos em seu trabalho, há 2 semanas com 

queixa de dor no punho, irradiando para o cotovelo ipsilateral, associada à parestesia e 
paresia da mão, piora à noite, ultrassonografia revelando a
mediano. Seu provável diagnóstico é:

 

A (   )  Tendinite dos músculos extensores dos dedos;
B (   )  Síndrome do túnel do carpo;
C (   )  Neurite periférica inespecífica;
D (   )  Fasceíte palmar; 
E (   )  Cisto sinovial. 
 
13. Na Hipertensão Arterial Leve e Essencial, a primei

critérios da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial, é
 

A (   )  Dieta hipossódica e mudanças nos hábitos de vida;
B (   )  Iniciar tratamento com uso de diuréticos de alç
C (   )  Iniciar tratamento com diuréticos poupadores de potássio;
D (   )  Solicitar um MAPA, sem orientar o tratam
E (   )  Encaminhar imediatamente ao cardiologista.
 
14. São complicações comuns ao paciente diabético crônico descompensado, exceto:
 

A (   )  Retinopatia; 
B (   )  Glomerulopatia; 
C (   )  Pé diabético; 
D (   )  Hipoglicemia reativa; 
E (   )  Atraso no tempo de coagulação.
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Das alternativas abaixo, assinale a que expõe a rotina correta de exames laboratoriais para o 
último trimestre de gestação: 

gem sanguínea e Coombs indireto; 

jejum, VDRL, sorologia para HIV; 

ejum, urocultura e antibiograma; 

HVC e sorologia para HIV; 

Sorologia para HPV, HIV e HbsAg. 

As Síndromes Coronarianas são classificadas em agudas e crônicas, sendo 
em conta a qualidade da lesão endotelial e a sintomatologia do paciente. Fazem parte da 
etiologia das Síndromes Coronarianas Crônicas, exceto: 

Infarto Agudo do Miocárdio; 

Paciente que refere movimentos repetitivos com as mãos em seu trabalho, há 2 semanas com 
queixa de dor no punho, irradiando para o cotovelo ipsilateral, associada à parestesia e 
paresia da mão, piora à noite, ultrassonografia revelando aumento do diâmetro do nervo 
mediano. Seu provável diagnóstico é: 

s músculos extensores dos dedos; 

Síndrome do túnel do carpo; 
Neurite periférica inespecífica; 

Na Hipertensão Arterial Leve e Essencial, a primeira conduta a ser tomada, segundo os 
critérios da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial, é: 

e mudanças nos hábitos de vida; 
Iniciar tratamento com uso de diuréticos de alça; 

uréticos poupadores de potássio; 
sem orientar o tratamento dietético ou medicamentoso;

Encaminhar imediatamente ao cardiologista. 

o paciente diabético crônico descompensado, exceto:

Atraso no tempo de coagulação. 
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Das alternativas abaixo, assinale a que expõe a rotina correta de exames laboratoriais para o 

As Síndromes Coronarianas são classificadas em agudas e crônicas, sendo critérios que levam 

em conta a qualidade da lesão endotelial e a sintomatologia do paciente. Fazem parte da 

Paciente que refere movimentos repetitivos com as mãos em seu trabalho, há 2 semanas com 
queixa de dor no punho, irradiando para o cotovelo ipsilateral, associada à parestesia e 

umento do diâmetro do nervo 

ra conduta a ser tomada, segundo os 

ento dietético ou medicamentoso; 

o paciente diabético crônico descompensado, exceto: 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
 

 
15. Você está numa educação continuada com seus Agentes Comunitários de Saúde

sobre a Dengue. Qual das medidas preventivas não caberia para a profilaxia da dengue, uma 
vez que a febre amarela também pode ser transmitida pelo mesmo mosquito vetor?

 

A (   )  Evitar acúmulo de água em garrafas e pneus;
B (   )  Borrifar as plantas com água 
C (   )  Eliminar os mosquitos, mesmo durante o dia, pois o 
D (   )  Fazer criação de peixes larvófagos nos lagos artificiais;
E (   )  Imunização por meio de vacina.
 
16.  A busca ativa da vacina BCG nos contactantes

toma apenas para: 
 

A (   )  Os adultos sintomáticos respiratórios;
B (   )  As crianças até 10 anos, sem quadro respiratório;
C (   )  As gestantes; 
D (   )  Os adultos não sintomáticos respiratórios;
E (   )  Idosos não sintomáticos respiratórios.
 
17.  A ausência de manchas com hipoestesia no paciente
 

A (   )  Afasta totalmente o diagnóstico da d
B (   )  Indica que ele pode ter iniciado o tratame
C (   )  Indica que a dose do medicamento está fraca;
D (   )  Revela uma piora do quadro
E (   )  É bastante comum na Hanseníase Virchowiana.
 
18.  A chamada “Marcha Alérgica” é bastante observada nos casos de pacientes

respiratórias atópicas. Normalmente se inicia com:
 

A (   )  Sintomas de asma brônquica, evolui
B (   )  Sintomas de rinosinusite, que evoluem para broncoespasmo;
C (   )  Alergia alimentar e dermatites atópicas, evolu
D (   )  Alergia medicamentosa, que evolui para sintomas de pele;
E (   )  Alergia alimentar e medicamentosa, evoluindo para quadros respiratórios.
 
19.  Pacientes que se submeteram à cirurgia de pelve e que, após 2

Unidade Básica de Saúde com sintomas de dor em queimação na base da coxa, sem demais 
alterações na anamnese e exame físico, indica:

 

A (   )  Hematoma dissecante de parede;
B (   )  Trombose de artéria femoral;
C (   )  Deiscência de sutura insipiente;
D (   )  Hérnia de trígono femoral; 
E (   )  Dor referida devido ao processo inflamatório na pelve.
  

CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO OLINTO

Médico

Você está numa educação continuada com seus Agentes Comunitários de Saúde
sobre a Dengue. Qual das medidas preventivas não caberia para a profilaxia da dengue, uma 
vez que a febre amarela também pode ser transmitida pelo mesmo mosquito vetor?

ulo de água em garrafas e pneus; 

r as plantas com água sanitária; 

mesmo durante o dia, pois o A. aegypti tem hábitos diur
arvófagos nos lagos artificiais; 

de vacina. 

A busca ativa da vacina BCG nos contactantes de um paciente tuberculoso é medida que se 

ltos sintomáticos respiratórios; 

sem quadro respiratório; 

não sintomáticos respiratórios; 

Idosos não sintomáticos respiratórios. 

A ausência de manchas com hipoestesia no paciente, com baciloscopia positiva para Hansen:

Afasta totalmente o diagnóstico da doença; 

pode ter iniciado o tratamento, mas não é passível de alta;
dose do medicamento está fraca; 

quadro, devendo ser referenciado; 

É bastante comum na Hanseníase Virchowiana. 

A chamada “Marcha Alérgica” é bastante observada nos casos de pacientes
respiratórias atópicas. Normalmente se inicia com: 

nquica, evoluindo para vias aéreas superiores; 

que evoluem para broncoespasmo; 
Alergia alimentar e dermatites atópicas, evoluindo para quadros respiratórios;

ue evolui para sintomas de pele; 
ar e medicamentosa, evoluindo para quadros respiratórios.

Pacientes que se submeteram à cirurgia de pelve e que, após 2 dias de alta procuram a 
Unidade Básica de Saúde com sintomas de dor em queimação na base da coxa, sem demais 
alterações na anamnese e exame físico, indica: 

Hematoma dissecante de parede; 
Trombose de artéria femoral; 
Deiscência de sutura insipiente; 

 
Dor referida devido ao processo inflamatório na pelve. 
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Você está numa educação continuada com seus Agentes Comunitários de Saúde, discorrendo 

sobre a Dengue. Qual das medidas preventivas não caberia para a profilaxia da dengue, uma 
vez que a febre amarela também pode ser transmitida pelo mesmo mosquito vetor? 

tem hábitos diurnos; 

de um paciente tuberculoso é medida que se 

com baciloscopia positiva para Hansen: 

nto, mas não é passível de alta; 

A chamada “Marcha Alérgica” é bastante observada nos casos de pacientes, com doenças 

indo para quadros respiratórios; 

ar e medicamentosa, evoluindo para quadros respiratórios. 

dias de alta procuram a 
Unidade Básica de Saúde com sintomas de dor em queimação na base da coxa, sem demais 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
 

 
20.  As causas mais comuns de edema mole de membros inferiores em um paciente adulto, do 

sexo masculino, são todas as alternativas abaixo, exceto:
 

A (   )  Insuficiência venosa periférica;
B (   )  Obstrução arterial por trombose;
C (   )  Insuficiência cardíaca congestiva à direita;
D (   )  Hipotireoidismo descompensado;
E (   )  Síndrome nefrótica. 
 
21.  Você recebe em seu ambulatório um paciente tabagista e alcoolista crônico, desejoso de 

abandonar ambos os vícios. Qual a melhor medida a ser tomada?
 

A (   )  Intervir primeiramente no alcoolismo;
B (   )  Intervir primeiramente no tabagismo;
C (   )  Intervir em ambos os vícios;
D (   )  Encaminhar para a psicoterapia;
E (   )  Desencorajá-lo a suspender os vícios.
 
22.  Na menopausa, as alterações vasculares são as principais responsáveis pela sintomatologia 

apresentada pela paciente. Constituem sintomas comuns ao período da menopausa, exceto:
 

A (   )  Fogachos; 
B (   )  Ressecamento da pele; 
C (   )  Redução da secreção uterina;
D (   )  Metrorragia; 
E (   )  Alopécia. 
 
23.  A osteoporose traz como consequência mais grave as fraturas que podem ocorrer

que a intensidade do trauma não seja tão acentuada! Para sua prevenção é necessári
requisição dos exames listados na alternativa:

 

A (   )  Rx de coluna dorsal, dosagem de 
B (   )  Densitometria óssea, dosagem de 
C (   )  Tomografia de articulação coxofemora
D (   )  Rx de crânio, densitometria óssea, dosagem de calcitocina;
E (   )  Densitometria óssea, dosagem de Na e K.
 
24.  Na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares algumas técnicas terapêuticas 

estão para ser integradas às demais especialidades médicas na saúde pú
dessas técnicas todas as prerrogativas, exceto:

 

A (   )  Homeopatia; 
B (   )  Acupuntura; 
C (   )  Fitoterapia; 
D (   )  Medicina antroposófica; 
E (   )  Medicina ortomolecular. 
  

CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO OLINTO

Médico

As causas mais comuns de edema mole de membros inferiores em um paciente adulto, do 
sexo masculino, são todas as alternativas abaixo, exceto: 

Insuficiência venosa periférica; 

rterial por trombose; 

a cardíaca congestiva à direita; 

Hipotireoidismo descompensado; 

Você recebe em seu ambulatório um paciente tabagista e alcoolista crônico, desejoso de 
abandonar ambos os vícios. Qual a melhor medida a ser tomada? 

vir primeiramente no alcoolismo; 

rvir primeiramente no tabagismo; 

Intervir em ambos os vícios; 

caminhar para a psicoterapia; 

lo a suspender os vícios. 

as alterações vasculares são as principais responsáveis pela sintomatologia 
apresentada pela paciente. Constituem sintomas comuns ao período da menopausa, exceto:

Redução da secreção uterina; 

A osteoporose traz como consequência mais grave as fraturas que podem ocorrer
que a intensidade do trauma não seja tão acentuada! Para sua prevenção é necessári
requisição dos exames listados na alternativa: 

Rx de coluna dorsal, dosagem de cálcio, dosagem de paratormônio; 
Densitometria óssea, dosagem de cálcio, dosagem de paratormônio; 
Tomografia de articulação coxofemoral, dosagem de cálcio e magnésio;

a óssea, dosagem de calcitocina; 
Densitometria óssea, dosagem de Na e K. 

Na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares algumas técnicas terapêuticas 
estão para ser integradas às demais especialidades médicas na saúde pú

as técnicas todas as prerrogativas, exceto: 
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As causas mais comuns de edema mole de membros inferiores em um paciente adulto, do 

Você recebe em seu ambulatório um paciente tabagista e alcoolista crônico, desejoso de 

as alterações vasculares são as principais responsáveis pela sintomatologia 
apresentada pela paciente. Constituem sintomas comuns ao período da menopausa, exceto: 

A osteoporose traz como consequência mais grave as fraturas que podem ocorrer, mesmo 
que a intensidade do trauma não seja tão acentuada! Para sua prevenção é necessáriaa 

l, dosagem de cálcio e magnésio; 

Na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares algumas técnicas terapêuticas 
estão para ser integradas às demais especialidades médicas na saúde pública. Fazem parte 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
 

 
25.  A Fibrose Cística é uma das doenças que podem ser prevenidas pelo Teste do Pezinho. Após o 

primeiro ano de vida, pode ser m
 

A (   )  Alfa 1-antitripsina; 
B (   )  Teste do suor; 
C (   )  Prova do laço; 
D (   )  Reação de Waller-Rose; 
E (   )  Pesquisa de BAAR. 
 
26.  São exemplos de doenças proporcionadas

alimentação em duas fases diferentes da vida, infância e fase adulta, respectivamente:
 

A (   )  Osteoporose e osteoartrose;
B (   )  Osteomalácia e raquitismo;
C (   )  Raquitismo e osteomalácia;
D (   )  Raquistismo e osteoartrose;
E (   )  Osteocondrite e Osteoporose.
 
27.  Uma Unidade de Atenção Primária deve estar interligada a uma rede de assistência que lhe 

oferecerá suporte para o seu funcionamento. Assinale a alternativa que faz a correta 
associação das diferentes esferas de assistência à saúde no SUS:

 

A (   )  Setor primário: atendimento de clínica
B (   )  Setor terciário: cirurgia cardíaca
C (   )  Setor secundário: dermatologia, p
D (   )  Setor terciário: puericultura e pré
E (   )  Setor secundário: urologia, medicina legal e traumatologia.
 
28. A Gerência Regional de Saúde é um órgão responsável por coordenar às políticas públicas 

ligadas à saúde, tendo sua administração ligada ao governo estadual. Nela deve ser 
abrangido(o): 

 

A (   )  Somente um município; 
B (   )  Somente uma microrregião;
C (   )  Toda uma macrorregião; 
D (   )  Todas as cidades daquele estado;
E (   )  Pode haver cidades de outros estados.
 
29. O SIAB é um software que alimenta o banco de dados do Ministério da Saúde, onde são 

coletadas informações sobre a população assistida em uma determinada Unidade Primária de 
Saúde. Sua sigla significa: 

 

A (   )  Software de Informações dos Agentes do Brasil;
B (   )  Sistema Interligado de Ações Básicas;
C (   )  Sistema de Informática sobre Atividades Básicas;
D (   )  Sistema de Informação da Atenção 
E (   )  Sistema Internacional de Atenção Básica.
  

CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO OLINTO

Médico

A Fibrose Cística é uma das doenças que podem ser prevenidas pelo Teste do Pezinho. Após o 
primeiro ano de vida, pode ser mais bem diagnosticada pelo(a): 

São exemplos de doenças proporcionadas, exclusivamente, pela carência de cálcio na 
alimentação em duas fases diferentes da vida, infância e fase adulta, respectivamente:

Osteoporose e osteoartrose; 

Osteomalácia e raquitismo; 

Raquitismo e osteomalácia; 

steoartrose; 

Osteocondrite e Osteoporose. 

Uma Unidade de Atenção Primária deve estar interligada a uma rede de assistência que lhe 
oferecerá suporte para o seu funcionamento. Assinale a alternativa que faz a correta 

esferas de assistência à saúde no SUS: 

Setor primário: atendimento de clínica geral, ginecologia e ortopedia; 
Setor terciário: cirurgia cardíaca e unidade de terapia intensiva; 
Setor secundário: dermatologia, pequenas cirurgias e hemodiálise; 

ário: puericultura e pré-natal de gestantes de risco habitual; 
Setor secundário: urologia, medicina legal e traumatologia. 

A Gerência Regional de Saúde é um órgão responsável por coordenar às políticas públicas 
ligadas à saúde, tendo sua administração ligada ao governo estadual. Nela deve ser 

Somente uma microrregião; 

Todas as cidades daquele estado; 
haver cidades de outros estados. 

O SIAB é um software que alimenta o banco de dados do Ministério da Saúde, onde são 
coletadas informações sobre a população assistida em uma determinada Unidade Primária de 

formações dos Agentes do Brasil; 
ma Interligado de Ações Básicas; 

mática sobre Atividades Básicas; 
Sistema de Informação da Atenção Básica; 
Sistema Internacional de Atenção Básica. 

OLINTO, PARANÁ 

Médico da Família 

P
á
g
in

a
8
 

A Fibrose Cística é uma das doenças que podem ser prevenidas pelo Teste do Pezinho. Após o 

pela carência de cálcio na 
alimentação em duas fases diferentes da vida, infância e fase adulta, respectivamente: 

Uma Unidade de Atenção Primária deve estar interligada a uma rede de assistência que lhe 
oferecerá suporte para o seu funcionamento. Assinale a alternativa que faz a correta 

 

 

A Gerência Regional de Saúde é um órgão responsável por coordenar às políticas públicas 
ligadas à saúde, tendo sua administração ligada ao governo estadual. Nela deve ser 

O SIAB é um software que alimenta o banco de dados do Ministério da Saúde, onde são 
coletadas informações sobre a população assistida em uma determinada Unidade Primária de 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
 

 

30.  Para o paciente com queixa de lombalgia crônica, portador de escoliose, báscula de quadril 
direito ao exame físico, confirmada à escanometria, com diferença de 0,6cm entre os 
membros inferiores, a melhor conduta a ser tomada é:

 

A (   )  Fisioterapia motora exclusiva;
B (   )  Uso de anti-inflamatórios exclusivo;
C (   )  Uso de anti-inflamatórios ass
D (   )  Encaminhar para cirurgia ortopédica;
E (   )  Uso de palmilha ortopédica com altura menor que 0,6cm no membro encurtado.
 
31.  Um paciente com queixa de cefal

de repetição, rebeldes ao uso de anti
vertigens objetivas, deve ser referenciado a qual dos especialistas abaixo?

 

A (   )  Otorrinolaringologista; 
B (   )  Neurologista; 
C (   )  Neurocirurgião; 
D (   )  Oftalmologista; 
E (   )  Cirurgião de cabeça e pescoço.
 
32.  M. A. S., 55 anos, informa claudicação intermitente do membro inferior direito, com sensação 

de resfriamento do membro, sobretudo à noite, com redução de perfusão periférica, pulsos 
periféricos presentes, porém filiformes e presença de úlcera oval, bem de
assintomática em maléolo lateral do membro supracitado. O melhor exame diagnóstico para 
este caso é: 

 

A (   )  Arteriografia; 
B (   )  Ressonância nuclear magnética;
C (   )  Eletroneuromiografia; 
D (   )  Dopplerfluxometria; 
E (   )  Rx de fêmur e tíbia, AP e perfil.
 
33.  A Hiperplasia Prostática Benígna é uma patologia comum aos homens acima de 45 anos de 

idade, facilmente identificada por exames de toque retal, dosagem de PSA e ultrassom 
prostático. Seu diagnóstico diferencial deve ser feito com as doenças abaixo citadas:

 

A (   )  Prostatite e uretrite não gonoc
B (   )  Epididimite e uretrite gonocócica;
C (   )  CA de próstata e prostatite;
D (   )  Orquite crônica e ureterolitíase;
E (   )  Cistite e Epididimite. 
 
34.  O sinal do “anel de sinete” encontrado em tomografias de tórax é patognomônico de qual 

das patologias abaixo? 
 

A (   )  Bronquiectasia; 
B (   )  Asma brônquica; 
C (   )  Enfisema pulmonar; 
D (   )  Bronquite crônica; 
E (   )  Derrame pleural. 
  

CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO OLINTO

Médico

Para o paciente com queixa de lombalgia crônica, portador de escoliose, báscula de quadril 
direito ao exame físico, confirmada à escanometria, com diferença de 0,6cm entre os 
membros inferiores, a melhor conduta a ser tomada é: 

iva; 

inflamatórios exclusivo; 

inflamatórios associados a relaxantes musculares; 

minhar para cirurgia ortopédica; 

Uso de palmilha ortopédica com altura menor que 0,6cm no membro encurtado.

Um paciente com queixa de cefaleia na região da mastoide à esquerda, associada à otalgias 
de repetição, rebeldes ao uso de anti-inflamatórios e antibióticos, acúfenos frequentes e 
vertigens objetivas, deve ser referenciado a qual dos especialistas abaixo?

Cirurgião de cabeça e pescoço. 

M. A. S., 55 anos, informa claudicação intermitente do membro inferior direito, com sensação 
de resfriamento do membro, sobretudo à noite, com redução de perfusão periférica, pulsos 
periféricos presentes, porém filiformes e presença de úlcera oval, bem de
assintomática em maléolo lateral do membro supracitado. O melhor exame diagnóstico para 

agnética; 

Rx de fêmur e tíbia, AP e perfil. 

tica Benígna é uma patologia comum aos homens acima de 45 anos de 
idade, facilmente identificada por exames de toque retal, dosagem de PSA e ultrassom 
prostático. Seu diagnóstico diferencial deve ser feito com as doenças abaixo citadas:

e uretrite não gonocócica; 
ididimite e uretrite gonocócica; 

CA de próstata e prostatite; 
rquite crônica e ureterolitíase; 

O sinal do “anel de sinete” encontrado em tomografias de tórax é patognomônico de qual 
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Para o paciente com queixa de lombalgia crônica, portador de escoliose, báscula de quadril 
direito ao exame físico, confirmada à escanometria, com diferença de 0,6cm entre os 

Uso de palmilha ortopédica com altura menor que 0,6cm no membro encurtado. 

ide à esquerda, associada à otalgias 
inflamatórios e antibióticos, acúfenos frequentes e 

vertigens objetivas, deve ser referenciado a qual dos especialistas abaixo? 

M. A. S., 55 anos, informa claudicação intermitente do membro inferior direito, com sensação 
de resfriamento do membro, sobretudo à noite, com redução de perfusão periférica, pulsos 
periféricos presentes, porém filiformes e presença de úlcera oval, bem delimitada, 
assintomática em maléolo lateral do membro supracitado. O melhor exame diagnóstico para 

tica Benígna é uma patologia comum aos homens acima de 45 anos de 
idade, facilmente identificada por exames de toque retal, dosagem de PSA e ultrassom 
prostático. Seu diagnóstico diferencial deve ser feito com as doenças abaixo citadas: 

O sinal do “anel de sinete” encontrado em tomografias de tórax é patognomônico de qual 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
 

 

35.  Numa visita domiciliar a uma família em que se encontre um idoso com dependências físicas 
e mentais, é necessário que se tome
qualidade de vida, exceto: 

 

A (   )  Identificar um tutor; 
B (   )  Preencher corretamente o cartão do idoso;
C (   )  Solicitar avaliação do terapeuta ocupacional;
D (   )  Verificar condições previdenciárias;
E (   )  Organizar o ambiente doméstico para prevenção de acidente
 

36.  São itens que constam na atual Caderneta de Saúde da Criança do Ministério de Saúde, 
exceto: 

 

A (   )  Nota do Capurro da criança;
B (   )  Apgar da criança; 
C (   )  Perímetro cefálico ao nascimento;
D (   )  Curva para acompanhamento biométrico;
E (   )  Tabela do calendário vacinal básico.
 

37. Por razões legais, o adolescente deve comparecer a uma consulta médica acompanhado dos 
pais ou responsável. Porém, quando se trata de uma queixa íntima, qual a melhor conduta a 
ser tomada? 

 

A (   )  Abordá-lo mesmo na presença de seu responsável;
B (   )  Pedir para o acompanhante sair, mas não negar inf
C (   )  Pedir para o acompanhante sair e m
D (   )  Chamar uma terceira pessoa como testemunha;
E (   )  Encaminhar ao hebiatra. 
 

38. O Atestado de Saúde Ocupacional deverá conter um laudo 
indivíduo possa exercer o cargo que lhe foi conferido. 
deferido? 

 

A (   )  Jovem hígido para o cargo de administrador;
B (   )  Idoso de 60 anos para o cargo de recepcionista;
C (   )  Sociopata para o cargo de rel
D (   )  Paciente com amaurose para o cargo de atendente de
E (   )  Gestante de 8 semanas para o cargo de balconista.
 

39.  Queixa de enterorragia de pequena monta, discreto tenesmo, em paciente com 30 anos e 
histórico de obstipação, a principal hipótese diagnóstica é:

 

A (   )  CA de cólon; 
B (   )  Úlcera péptica perfurada; 
C (   )  Doença hemorroidária; 
D (   )  Polipose intestinal; 
E (   )  Hemorragia mesentérica. 
 

40.  O resultado de Cocos à microscopia de esfregaço vaginal traduz
 

A (   )  Infecção por Neisseriagonorhoae

B (   )  Contaminação da lâmina; 
C (   )  Flora vaginal saprófita; 
D (   )  Má higiene pessoal; 
E (   )  É necessário repetir o exame.

CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO OLINTO

Médico

Numa visita domiciliar a uma família em que se encontre um idoso com dependências físicas 
e mentais, é necessário que se tomem as devidas providências, em prol de sua saúde e 

corretamente o cartão do idoso; 

liação do terapeuta ocupacional; 

ficar condições previdenciárias; 

Organizar o ambiente doméstico para prevenção de acidentes. 

São itens que constam na atual Caderneta de Saúde da Criança do Ministério de Saúde, 

Nota do Capurro da criança; 

erímetro cefálico ao nascimento; 

para acompanhamento biométrico; 

Tabela do calendário vacinal básico. 

Por razões legais, o adolescente deve comparecer a uma consulta médica acompanhado dos 
pais ou responsável. Porém, quando se trata de uma queixa íntima, qual a melhor conduta a 

na presença de seu responsável; 

anhante sair, mas não negar informações a este quando possível;
Pedir para o acompanhante sair e manter sigilo do paciente sempre; 

terceira pessoa como testemunha; 

Atestado de Saúde Ocupacional deverá conter um laudo favorável
indivíduo possa exercer o cargo que lhe foi conferido. Em qual das situações abaixo ele seria 

o para o cargo de administrador; 
argo de recepcionista; 

ra o cargo de relações públicas; 
Paciente com amaurose para o cargo de atendente de telemarketing; 
Gestante de 8 semanas para o cargo de balconista. 

de pequena monta, discreto tenesmo, em paciente com 30 anos e 
histórico de obstipação, a principal hipótese diagnóstica é: 

 

 

microscopia de esfregaço vaginal traduz, em grande parte dos casos:

Neisseriagonorhoae; 
 

É necessário repetir o exame. 
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Numa visita domiciliar a uma família em que se encontre um idoso com dependências físicas 
em prol de sua saúde e 

São itens que constam na atual Caderneta de Saúde da Criança do Ministério de Saúde, 

Por razões legais, o adolescente deve comparecer a uma consulta médica acompanhado dos 
pais ou responsável. Porém, quando se trata de uma queixa íntima, qual a melhor conduta a 

ormações a este quando possível; 

favorável, ou não, para que o 

ual das situações abaixo ele seria 

de pequena monta, discreto tenesmo, em paciente com 30 anos e 

em grande parte dos casos: 




