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CARGO 

Nº DE INSCRIÇÃO 
 

NOME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas: 

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo...... 25 questões 

- Legislação ................................................................................   5 questões 

 

 

A T E N Ç Ã O 

 

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a 

prova. 

2. O cartão contém duas partes: 

a. Uma é para assinalar as respostas, devidamente desidentificada. 

b. A outra com a identificação do candidato. Nesta parte, confira seus dados (nº de inscrição, 

nome e cargo) e assine no local indicado. 

3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao 

fiscal de sala. 

4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva. 

5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à 

resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à 

resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente 

desclassificado. 

6. A interpretação das questões é parte integrante da prova. 

7. Questão rasurada será anulada. 

8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

BOA PROVA! 
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1. Um paciente do sexo masculino, com 52 anos de idade, apresenta queixa de tosse crônica e dispneia. 
Esses sintomas, mais exames complementares, levam ao diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva 
crônica. Qual das alternativas abaixo apresenta o fator causador mais importante dessa condição 
clínica? 
A.(   ) Asma Brônquica 
B.(   ) Ocupação 
C.(   ) Tabagismo 
D.(   ) Doenças respiratórias frequentes na infância 

 
2. A intoxicação por fenitoína em pacientes epilépticos pode levar a sintomas como os abaixo descritos, 

EXCETO: 
A.(   ) Nistagmo 
B.(   ) Ataxia 
C.(   ) Disartria 
D.(   ) Papiledema 

 
3. Paciente do sexo feminino, previamente saudável e sem uso de medicamentos, com 28 anos, apresenta-

se na emergência referindo que, ao fazer compras, na rua principal da cidade, subitamente apresentou 
sensação de pressão no peito, aflição, tontura e dormência em ambas as mãos. Das alternativas abaixo, 
qual representa o diagnóstico mais provável nesse caso? 
A.(   )  Angina 
B.(   )  Cardiopatia congênita 
C.(   )  Embolia pulmonar 
D.(   )  Transtorno do pânico 

 
4. Uma criança com 18 meses de idade, previamente saudável e ativa, apresenta obstrução nasal unilateral 

e secreção com mau cheiro. O exame físico é normal. O diagnóstico mais provável é: 
A.(   )  Corpo estranho 
B.(   )  Pólipos nasais 
C.(   )  Sinusite frontal 
D.(   )  Desvio de septo 

 
5. Pais recentes estão preocupados com a possibilidade de seu filho recém nascido sofrer de Síndrome de 

Morte Súbita na Infância (Apneia do Sono) e querem conselho médico para reduzir essa possibilidade. 
Nesse sentido, qual posição é a mais recomendada ao colocar a criança para dormir? 
A.(   )  Deitada de lado 
B.(   )  Em posição supina 
C.(   )  Sentada 
D.(   )  Em Trendelenburg 

 
6. A vacinação universal de crianças com três doses IM de vacina produzida por engenharia genética anti-

Hepatite B é atualmente recomendada. Em decorrência dessa implementação, espera-se um decréscimo 
na incidência da condição descrita na alternativa: 
A.(   )  Cirrose alcoólica 
B.(   )  Síndrome de Dubin-Johnson 
C.(   )  Carcinoma hepatocelular 
D.(   )  Hiperbilirrubinemia neonatal 

 
7. Relativamente à linfadenopatia, qual das seguintes alternativas é verdadeira? 

A.(   )  Linfonodos pequenos geralmente são benignos. 
B.(   )  Linfonodos podem ocasionalmente ser pulsáteis. 
C.(   )  Linfonodos “moles” geralmente se devem a processo inflamatório. 
D.(   )  Linfonodo sentinela geralmente é benigno. 

 
 
 

C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo 
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8. Qual das seguintes localizações melhor descreve o ponto de McBurney? 
A.(   )  A linha clavicular média, imediatamente abaixo do rebordo costal direito. 
B.(   )  O ponto médio de uma linha que liga a sínfise púbica à crista ilíaca anterior superior direita. 
C.(   )  Um terço de uma linha que liga a crista ilíaca anterior superior direita à cicatriz umbilical. 
D.(   )  Três centímetros à direita da cicatriz umbilical. 

 
9. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, no Brasil estima-se uma incidência de LES (Lúpus 

eritematoso sistêmico) em torno de 8,7 casos para cada 100.000 pessoas por ano, de acordo com um 
estudo epidemiológico realizado na região Nordeste. A mortalidade dos pacientes com LES é cerca de 3 
a 5 vezes maior do que na população geral e está relacionada com atividade inflamatória da doença, 
especialmente quando há acometimento renal e do sistema nervoso central (SNC). No diagnóstico, 
adota-se a pesquisa de 11 critérios clássicos (segundo o Colégio Americano de Reumatologia), com a 
presença de pelo menos quatro. Assinale a alternativa abaixo que faz parte desses critérios. 
A.(   )  Alopécia 
B.(   )  Úlceras orais 
C.(   )  Artralgia 
D.(   )  Artrite erosiva 

 

10. Um bócio simples pode levar à qual das seguintes complicações? 
A.(   )  Doença pulmonar obstrutiva crônica 
B.(   )  Paralisia bilateral de cordas vocais 
C.(   )  Nevralgia do trigêmeo 
D.(   )  Síndrome da veia cava superior 

 

11. A maior fonte ambiental de contaminação, com absorção de chumbo para a corrente sanguínea 
humana, é o(a): 
A.(   )  Ar 
B.(   )  Água 
C.(   )  Alimento 
D.(   )  Solo 

 

12. Com relação às hérnias, todas as alternativas abaixo são verdadeiras, EXCETO: 
A.(   )  Hérnias inguinais indiretas decorrem de defeitos congênitos e frequentemente encarceram. 
B.(   )  Hérnias diretas resultam de defeitos adquiridos da fascia transversalis e raramente 

encarceram. 
C.(   )  Hérnias umbilicais adquiridas estão associadas à obesidade e frequentemente encarceram. 
D.(   )  Hérnias pélvicas são frequentes, sintomáticas e geralmente ocorrem através dos forames 

obturador e ciático. 
 

13. A Portaria nº 399/2006 do Ministério da Saúde divulga o Pacto pela Saúde. As alternativas abaixo 
estão contidas na referida portaria, EXCETO: 
A.(   )  Consolidação do SUS. 
B.(   )  Diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde. 
C.(   )  Pacto de gestão do SUS. 
D.(   )  Normas de gestão e funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde. 

 

14. Segundo o Ministério da Saúde, são dados importantes obtidos no exame clínico em pacientes com 
suspeita concreta de Dengue, EXCETO: 
A.(   )  Sangramento de mucosas ou manifestações hemorrágicas de pele. 
B.(   )  Hipertensão arterial. 
C.(   )  Prova do laço positiva. 
D.(   )  Quadro febril persistente com duração de até sete dias. 

 

15. Segundo o Ministério da Saúde, para o tratamento da Gonorreia (infecções causadas pelo Neisseria 
gonorrheae), os seguintes antimicrobianos são indicados, EXCETO: 
A.(   )  Azitromicina 2 g VO, dose única. 
B.(   )  Ciprofloxacino 500 mg VO, dose única. 
C.(   )  Ofloxacino 400 mg VO, dose única. 
D.(   )  Ceftriaxona 250 mg IM, dose única. 
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16. Frente a um paciente com sintomas de paralisia de Bell (Par Craniano VII, Nervo Facial), qual das 
alternativas abaixo se refere a sinal ou sintoma atípico e que sugere um diagnóstico mais preocupante? 
A.(   )  Hemiparesia facial. 
B.(   )  Distúrbio da gustação. 
C.(   )  Diminuição dos movimentos palpebrais. 
D.(   )  Movimentos musculares da testa preservados no lado afetado. 

 

17. Relativamente à anemia falciforme, qual das alternativas abaixo é VERDADEIRA? 
A.(   )  Deve-se à produção de Hb-S (hemoglobina-S). 
B.(   )  É um exemplo de aneuploidia. 
C.(   )  É desencadeada pela ingestão deficiente de vitamina B12. 
D.(   )  É herdada como uma desordem recessiva ligada ao cromossoma X. 

 

18. Cirrose é causa de: 
A.(   )  Hiponatremia hipervolêmica. 
B.(   )  Hiponatremia isovolêmica. 
C.(   )  Hiponatremia hipovolêmica. 
D.(   )  Pseudohiponatremia. 

 

19. As lesões hepáticas, decorrentes da infecção crônica pelos vírus da Hepatite B e da Hepatite C, são 
melhor avaliadas por qual das alternativas abaixo? 
A.(   )  Elevação das transaminases séricas. 
B.(   )  Duração da infecção. 
C.(   )  Biópsia de fígado. 
D.(   )  Presença ou ausência de ascite. 

 

20. Qual das alternativas abaixo corresponde à condição clínica mais frequentemente acompanhada por 
coma? 
A.(   )  Isquemia cerebral transitória. 
B.(   )  Infartos lacunares. 
C.(   )  Hemorragia intracranial, tanto subaracnóidea como intracerebral. 
D.(   )  Esclerose lateral amiotrófica. 

 

21. Em infecções diarreicas, a bactéria mais encontrada nas amostras biológicas é: 
A.(   )  Helicobacter pylori. 
B.(   )  Escherichia coli. 
C.(   )  Salmonella spp. 
D.(   )  Shigella spp. 

 

22. Assinale, nas alternativas abaixo, a que representa o melhor tratamento para um paciente portador de 
adenocarcinoma prostático com metástases ósseas. 
A.(   )  Observação 
B.(   )  Braquiterapia 
C.(   )  Estrogênios 
D.(   )  Análogos do GnRH (fator liberador de gonadotrofinas) 

 

23. Na avaliação de um paciente de meia idade, com diabete melito recém diagnosticada, as alternativas 
abaixo representam exames de grande importância, EXCETO: 
A.(   )  Controle da pressão sanguínea. 
B.(   )  Exame de fundo de olho. 
C.(   )  Provas de função hepática. 
D.(   )  Hemoglobina glicada (Hb1c). 

 

24. Na avaliação pré-operatória de um paciente de 65 anos que realizará ressecção transuretral da 
próstata, devido à retenção urinária, qual das alternativas abaixo, que representam achados no exame 
clínico e laboratorial desse paciente, indica condição de risco para complicação cardíaca no pós-
operatório? 

A.(   )  Idade superior a 60 anos. 
B.(   )  História pregressa de infarto do miocárdio, há dois anos. 
C.(   )  Creatinina sérica de 2,0 mg/dL. 
D.(   )  Sopro sistólico importante em crescendo-decrescendo com irradiação para carótidas. 






UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES 

 
 
 

  

                                                   Médico de ESF – Condor – Maio 2013 5 
 

25. Em pacientes idosos, qual das seguintes alternativas corresponde a medicamento que deve ser evitado 
para a indicação apresentada? 
A.(   )  Digoxina, em sintomas precoces de insuficiência cardíaca congestiva. 
B.(   )  Inibidor de enzima de conversão da angiotensina, em disfunção ventricular sistólica esquerda. 
C.(   )  Betabloqueador, após infarto agudo do miocárdio. 
D.(   )  Warfarina, em fibrilação atrial crônica. 

 
 
 

 
 

26. Leia as afirmativas abaixo e atribua 20 pontos para cada afirmação correta e 10 para cada incorreta. 
De acordo com a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 122, são atribuições do Município, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS): 
(   ) Desenvolver ações específicas de prevenção e manutenção de serviços públicos de atendimento 

especializado gratuito para crianças, adolescentes e idosos portadores de deficiência física, 
sensorial, mental ou múltipla. 

(   ) Encaminhar ao serviço privado o atendimento a pessoas dependentes do álcool, entorpecentes e 
drogas afins. 

(   ) Desenvolver programas integrais de promoção, proteção e reabilitação de saúde mental e oral, os 
quais serão obrigatórios e gratuitos para a comunidade escolar da rede pública municipal. 

(   ) Fiscalizar as agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e 
atuar, junto aos órgãos estaduais e federais competentes, para controlá-las. 

(   ) Avaliar e controlar a execução de convênios e contratos, celebrados pelo município, com 
entidades privadas prestadoras de serviços de saúde. 

 
Como somatório dos pontos temos: 
A.(   )  90  
B.(   )  70  
C.(   )  60  
D.(   )  50 

 

27. As ações e os serviços de saúde realizados no município integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada constituindo o Sistema Único de Saúde no âmbito do município, organizado de acordo 
com as seguintes diretrizes:  
I. Comando único exercido pela Secretaria Municipal de Saúde ou equivalente. 
II. Integralidade na prestação das ações de saúde. 
III. Organização de distritos sanitários com alocação de recursos técnicos e práticos de saúde 

adequados à realidade epidemiológica local. 
IV. Direito do indivíduo de obter informações e esclarecimentos sobre assuntos pertinentes à 

promoção, proteção e recuperação de sua saúde e da coletividade.  
 

Estão corretas as afirmativas: 
A.(   )  I e II somente. 
B.(   )  II e III somente. 
C.(   )  I e IV somente. 
D.(   )  Todas as afirmativas estão corretas. 

 

28. Analise as afirmações abaixo acerca do que estabelece o Estatuto do Servidor Público do Município de 
Condor, na Seção V – Da Estabilidade, em seu artigo 21, e use V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(   )  É condição para a aquisição da estabilidade a avaliação do desempenho no estágio probatório 

nos termos desse artigo.  
(   ) A avaliação será realizada por semestre e a cada uma corresponderá um competente boletim, 

sendo que cada servidor será avaliado no efetivo exercício do cargo para o qual foi nomeado. 
(   ) Somente os afastamentos decorrentes de luto não prejudicam a avaliação do trimestre. 
(   ) Quando os afastamentos, no período considerado, forem superiores a trinta dias, a avaliação do 

estágio ficará suspensa até o retorno do servidor às suas atribuições, retomando-se a contagem 
do tempo anterior para efeito do trimestre. 

(   ) Sempre que se concluir pela exoneração do estagiário, ser-lhe-á assegurada vista do processo, 
pelo prazo de cinco dias úteis, para apresentar defesa e indicar as provas que pretenda produzir. 

L egislação 
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A sequência correta é: 
A.(   )  V, V, F, F, F. 
B.(   )  V, F, F, V, V. 
C.(   )  V, F, V, F, V. 
D.(   )  F, F, F, V, V. 

 

29. Numere as definições da segunda coluna conforme o que apresenta a primeira no que diz respeito ao 
Estatuto do Servidor Público do Município de Condor. 

 

 

1. Recondução (   ) É a investidura do servidor estável no cargo anteriormente 

ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial, com 

ressarcimento de todas as vantagens determinadas na sentença. 

2. Readaptação (   ) É o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no 

serviço público municipal, verificado, em processo, que não subsistem 

os motivos determinantes de aposentadoria. 

3. Reintegração (   ) É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente 

ocupado. 

4. Reversão (   ) É a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 

sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. 

 

A.(   )  3, 4, 1, 2 
B.(   )  2, 3, 4, 1 
C.(   )  1, 2, 3, 4 
D.(   )  4, 3, 2, 1 

 

 

30. A Lei Orgânica do Município de Condor, em seu Título IX – do Planejamento Municipal - Art. 111 -, 
estabelece que as atividades do governo municipal obedecerão diretrizes e serão feitas por meio de 
elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos: 
I. Plano Diretor. 
II. Plano de Governo. 
III. Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
IV. Plano Plurianual. 
 

Está(ão) correto(s) o(s) item(itens): 
A.(   )  Somente o IV. 
B.(   )  Somente o III. 
C.(   )  I, II, III e IV. 
D.(   )  I e II somente. 

 







