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CARGO: MÉDICO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 

PROVA “1” 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Caderno com o enunciado das 40 questões objetivas, sem repetição; 

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas da prova; 

c) 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões objetiva da prova para o candidato. 

2. Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e assine-os. Caso contrário 
notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

3. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esfero-
gráfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assinalar no espaço próprio, o gabarito correspondente 
à sua prova. 

4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com o pre-
enchimento completo do retângulo com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

5. Tenha muito cuidado com os CARTÕES-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), 
(C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: 
a marcação em mais de uma alternativa anula a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRE-
TA. 

7. Você poderá levar embora apenas o CARTAO RASCUNHO. 

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público Seletivo o candidato que: 

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rá-
dios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o 
CARTÕES-RESPOSTA. 

9. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato 
somente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova, levan-
do consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 

11. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 

12. Não esqueça de assinar o Cartão Resposta. 

 

 

 

 

 

 

 






PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013 

2 
MÉDICO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 

 

 

 






PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013 

3 
MÉDICO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 

 

LINGUA PORTUGUESA 
1 -Complete as lacunas, usando adequadamen-
te"mas", "mais", "mal" ou "mau". 

Pedro e João ______ entraram em casa,perceberam 
que as coisas não estavam bem,pois sua irmã caçula 
escolhera um ______momento para comunicar aos 
pais que iria viajar nas férias; _____. seus dois ir-
mãos deixaram os pais ______ sossegados quando 
disseram que a jovem iria com as primas e a tia. 

a) mau, mal, mais, mas 
b) mal, mal, mais, mais 
c) mal, mau, mas, mais 
d) mal, mau, mas, mas 

e) mau, mau, mas, mais 
 
02 - Nas frases seguintes: 

I – Fomos nós quem pretendeu o cargo. 
II – Fui eu quem fez o exercício. 
III – Hoje sou eu quem paga a conta. 
Quanto a concordância podemos afirmar: 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 
e) Todas estão incorretas. 
 
Leia os textos: 
Os cinco sentidos 
Os sentidos são dispositivos para a interação com o 

mundo externo que têm por função receber infor-
mação necessária à sobrevivência. É necessário ver 
o que há em volta para poder evitar perigos. O tato 
ajuda a obter conhecimentos sobre como são os 
objetos. O olfato e o paladar ajudam a catalogar 
elementos que podem servir ou não como alimento. 
O movimento dos objetos gera ondas na atmosfera 

que são sentidas como sons.(...) 
 
03 - A palavra relacional “que” aparece quatro vezes 
no texto. Pela ordem, tem as seguintes funções: 
a) Sujeito, objeto direto, sujeito, sujeito. 
b) Sujeito, sujeito, sujeito, sujeito. 
c) Sujeito, sujeito, sujeito, objeto direto. 

d) Objeto direto, objeto direto, sujeito, objeto dire-
to. 

e) Objeto direto, sujeito, objeto direto, sujeito. 
 
Se nos portarmos bem, está prometido, veremos 
todos as mesmas imagens e ouviremos os mesmos 

sons e vestiremos as mesmas roupas e comeremos 
os mesmos hambúrgueres e estaremos sós na 
mesma solidão dentro de casas em bairros 
iguais de cidades iguais onde respiraremos o mesmo 
lixo e serviremos aos nossos automóveis com a 
mesma devoção e obedeceremos às mesmas má-
quinas num mundo que será maravilhoso para todo 

aquele que não tiver pernas nem patas 
nem asas nem raízes. (Galeano, Eduardo. De pernas 
pro ar – A escola do mundo ao avesso.  
Porto Alegre: L&PM, 1999. p. 239) 
 

04 - A partir do uso do termo “se” no início do texto, 
infere-se que: 
a) Há uma condição estabelecida diante da infor-

mação seguinte. 
b) Há uma oposição à informação seguinte. 
c) O termo “se” pode ser substituído por “deste 

modo” indicando a conclusão de um pensamen-
to. 

d) O texto inicia-se a partir de um elemento que 

indica explicação. 
e) O autor tem dúvidas sobre seu ponto de vista a 

respeito do assunto que será tratado. 
 

05 -Considerando as formas verbais sublinhadas, 
assinale 
a alternativa correta, quanto à predicação verbal. 

a) ( ) Aquela gruta tem em seu interior um belo 
córrego. – verbo transitivo indireto. 

b) ( ) Um grupo de colonizadores subiu o rio Tiju-
cas.– verbo transitivo indireto. 

c) ( ) Quando virás a esta cidade? – verbo transiti-
vo direto. 

d) ( ) Aspiro à aprovação neste concurso. – verbo 

transitivo direto. 
e) ( ) A cidade oferece aos turistas bons restauran-

tes,hotéis e opções de lazer. – verbo transitivo 
direto e indireto. 

 
06 -Assinale a alternativa correta, quando à classifi-

cação sintática dos termos sublinhados. 
a) ( ) Tijucas, como vives em meu coração! – apos-

to. 
b) ( ) Conheço bem as belezas naturais de minha 

cidade. – complemento nominal. 
c) ( ) Seguem anexas as informações solicitadas.– 

vocativo. 

d) ( ) Zita mesma organizou as últimas Olimpíadas 
Tijuquenses. – predicado. 

e) ( ) Em Tijucas temos casarões quanto possível 
antigos. – sujeito. 

 
07 -No que diz respeito à mensagem da frase “Até 
tu, Brutus?” e considerando as funções da lingua-

gem e os elementos da comunicação, assinale a 
alternativa CORRETA: 

a) Predomina a função fática, centrada na mensa-
gem. 
b) Predomina a função referencial, centrada no refe-
rente. 

c) Predomina a função metalingüística, centrada no 
referente. 
d) Predomina a função conativa, centrada no desti-
natário. 
e) Predomina a função emotiva, centrada no emis-
sor. 
 

08 -Assinale a alternativa cuja explicação esteja de 
acordo com as normas gramaticais: 
a) Em “O esperto vence com úlcera no estômago. O 
bobo não percebe que venceu.”, o ponto final após o 
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vocábulo “estômago” não poderia ser substituído por 
vírgula, pois alteraria o sentido original. 
b) Em “Uma boba, por exemplo, confiou na palavra 
de um desconhecido para a compra de um ar refri-

gerado de segunda mão: ele disse que o aparelho 
era novo, praticamente sem uso porque se mudara 
para a Gávea onde é fresco.”, o pronome oblíquo 
“se” funciona como mecanismo de coesão e retoma 
a ideia do termo “um desconhecido”. 
c) Em “Enquanto o esperto não dorme à noite com 

medo de ser ludibriado.”, a crase da expressão “à 
noite” não é obrigatória, bastaria o uso da preposi-
ção “a”. 
d) Em “Há lugares que facilitam mais as pessoas 

serem bobas...”, a palavra “Há” poderia ser substi-
tuída por “Existe”, sem prejudicar o sentido da fra-
se. 

e) Em “ele disse que o aparelho era novo, pratica-
mente sem uso porque se mudara para a Gávea 
onde é fresco.”, o verbo “mudara” está no pretérito 
imperfeito do indicativo e expressa um fato passado 
anterior a outro fato também passado. 
 
09 – O feminino das palavras alemão, profeta, cida-

dão, cônsul e cavaleiro, é: 
a) alemoa; a profeta; cidadã; consulesa; cavaleira. 
b) alemã; profetisa; cidadã; consulesa; amazona. 
c) alemã; profetisa; cidadã; a cônsul; amazona. 
d) alemoa; profetisa; cidadã; consulesa; amazona. 
e) alemã; a profeta; cidadona; consulesa; cavaleira 

 
10 -O aumentativo dos substantivos mão, homem, 
amigo, povo e cabeça, são: 
a) mãozão; homenzarrão; amigaço; povaréu; ca-

beçorra. 
b) mãozorra; homenzarrão, amigalhão; povaréu; 

cabeção. 

c) mãozorra; homenzarrão; amigaço; povaréu; 
cabeçorra. 

d) manzorra; homenzarrão; amigão; povão; cabe-
ção. 

e) mãozão; homão; amigão; povão; cabeção. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11 – Os meios de tranposrtes podem ser divididos 
em: 

a) Terrestre, aquático e aéreo 
b) Terrestre e aquático 
c) Terrestre e aéreo 
d) Aquático e aéreo 

e) Nenhuma das alternativas 
 

12 - A imagem abaixo mostra um meio de comuni-
cação denominado: 

 
http://www.google.com.br 

a) Ipad; 
b) Ipod; 
c) Iphone; 

d) Celular; 
e) TV digital 
 
13 – Aponte a alternativa em que não aparece um 
transporte público: 
a) Ônibus; 
b) Trem; 

c) Metrô; 
d) Esteira; 
e) Carro de passeio particular. 
 
14 - Aponte a alternativa em que se encontra na 
ordem um transporte terrestre, um aquático e um 

aéreo. 

a) Ônibus, carro e navio; 
b) Moto, navio e balão; 
c) Metrô, lancha e balão; 
d) Navio, balão e avião; 
e) Avião, jetski e trem. 
 

15 - Na região Nordeste os festejos juninos são mui-
to fortes, marque a alternativa em que aparece o 
dia em que o São Pedro é homenageado. 
a) 12 de junho 
b) 13 de junho 
c) 24 de junho 
d) 27 de junho 

e) 29 de junho 
 

16 -No dia 1° de janeiro nós comemoramos: 
a) Dia dos Aposentados; 
b) Dia da Confraternização Universal; 
c) Dia da Saudade; 
d) Dia do Idoso; 

e) Dia da Saúde. 
 

17 - O poder Legislativo em âmbito nacional é exer-
cido:  
a. pelo Presidente;  
b. pelo Congresso Nacional;  

c. pelos desembargadores;  
d. pelos ministérios;  
e. pelo Tribunal de Contas.  
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18 - O aniversário da cidade de Serra Azul é come-
morado em qual data? 
a) 14 de novembro 
b) 12 de setembro 

c) 16 de novembro 
d) 14 de outubro 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
19 - Quem nasce na cidade de Serra Azul recebe o 
gentílico: 

a) Serrazulense 
b) Serra Azulense 
c) Serrazuleno 
d) Serra Azulense 

e) A alternativa A e B estão corretas. 
 
20 - O prefeito é a maior autoridade do município, 

mas teoricamente esse poder que o prefeito exerce 
pertence:  
a) ao próprio prefeito;  
b) aos vereadores;  
c) aos secretários;  
d) ao povo;  
e) ao governador.  

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21 - De acordo com o Ministério da Saúde na 
Lei8.142 de 1990, é VERDADEIRA a afirmativa: 

a) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde –FNS 
alocados como cobertura de ações e serviços de 
saúde são implementados exclusivamente pelos 
Municípios. 
b) Cabe ao Departamento de Saúde avaliar a situa-
ção da saúde e propor as diretrizes para a formula-
ção da política de saúde nos níveis correspondentes. 

c) São instâncias colegiadas do Sistema Único de 
Saúde – SUS: a Conferência de Saúde e o Conselho 
de Saúde, sendo este de caráter permanente e deli-
berativo. 
d) A Lei 8.142 é a que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
e ainda sobre a 

organização e o funcionamento dos serviços corres-
pondentes. 

e) Nenhuma das alternativas acima é verdadeira. 
 
22 - À direção municipal do Sistema Único de Saú-
de, conforme a Lei n° 8080/90, compete: 

a) Executar as ações de vigilância sanitária em rela-
ção às fronteiras internacionais. 
b) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e 
serviços de saúde, como gerir e executar os serviços 
públicos de saúde. 
c) Planejar, executar e gerir os laboratórios de análi-
ses de produtos farmacológicos e os hemocentros. 

d) Participar e gerir a programação de serviços de 
saúde no âmbito estadual. 
e) Programar e coordenar as campanhas estaduais 
de vacinação. 
 

23 - “As ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema 
Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo 

com as diretrizes previstas no art. 198 da Constitui-
çãoFederal,...” (art. 7° Lei Federal n°8080/1990) 
Tais ações e serviços obedecem alguns princípios, 
tais como,EXCETO: 
a) Participação da comunidade. 
b) Organização dos serviços públicos de modo a 

evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 
c) Ênfase na descentralização dos serviços para os 
municípios. 
d) Capacidade de resolução dos serviços de nível 

médio e hospitalar. 
e) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde. 

 
24 -NÃO é compatível com o que determina a Lei 
Federal n° 8080/1990 a execução dos serviços, a 
nível municipal,de: 
a) Vigilância Epidemiológica.  
b) Farmacologia Popular.  
c) Vigilância Sanitária. 

d) Saneamento Básico.  
e) Saúde do trabalhador. 
 
25- Foram introduzidos pela NOB-96 (reforma do 
SUS),EXCETO: 

a) Gestão Estadual: avançada e plena 

do sistema estadual. 
b) Gestão Municipal: plena da atenção 

básica e plena do sistema munici-
pal. 

c) Reorganização de procedimentos de 
baixa e média complexidade. 

d) Incentivo às ações básicas de vigi-

lância. 
e) Incorporou ações de controle de do-

enças. 
 
26 - A proposta de ampliação da Atenção Básica 
trazida pela 
NOAS-SUS 01/01 busca definir inequivocamente 

asresponsabilidades e ações estratégicas mínimas 
que todos os 

municípios brasileiros devem desenvolver. São elas, 
EXCETO: 

a) Controle da Tuberculose. 
b) Eliminação da Hanseníase. 

c) Controle da Dengue. 
d) Ações de Saúde Bucal. 
e) Ações de Saúde da MulheR 

 
27 - Para um paciente com Doença de crohn, qual 
alimento deveser restringido? 
a)Ovo cozido. 

b)Mandioquinha. 
c)Banana maçã. 
d)Pera. 
e)Abobrinha. 
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28 - A Atenção Básica caracteriza-se por um conjun-
to de ações de saúde no âmbito individual e coleti-
vo, que abrange(m): 
a) A promoção e a proteção da saúde. 

b) A prevenção de agravos. 
c) O diagnóstico e o tratamento. 
d) A reabilitação e a manutenção da saúde. 
e) Todas as alternativas anteriores completam o 
enunciado. 
 

29 - O Programa de Saúde da Família apresenta 
uma concepção de saúde que tem como objetivo a 
promoção da qualidade de vida.Assinale a alternati-
va que caracteriza este Programa: 

a) Organiza suas ações sob a forma de programas 
verticais e grandes campanhas de prevenção dirigi-
das às famílias; 

b) Visa à expansão da rede de hospitais e de proce-
dimentos capazes de atender à crescente demanda 
por saúde; 
c) Adota o modelo assistencial sanitarista que tem 
como porta de entrada o tradicional centro de saú-
de; 
d) Desenvolve as práticas de saúde que integram 

ações individuais e coletivas centradas na família e 
na comunidade; 
e) Reserva para o enfermeiro, que participa da 
equipe de saúde da família, a execução dos proce-
dimentos clínicos e a identificação dos processos 
patológicos agudos. 

 
30 - É o foco principal de interesse da equipe do 
Programa de Saúde da Família; 
a) Ações de reabilitação 
b) Ações de suporte social 
c) Ações educacionais 
d) Ações políticas 

e) Estão corretas B e C 
 
31 - No estágio intermediário da AIDS tem-se a 
contagem de célula CD4: 

a) Maior que 500 cel/mm3 
b) Entre 100 e 400 mm3 
c) Maior que 200 mm3 

d) Entre 200 e 500 mm3 
e) Menor que 200 mm3 

 
32 - Artrite é uma inflamação de uma articula-
ção,caracterizada por dor e um ou mais dos três 
sintomas:calor, rubor e aumento do volume. Refere-

se a fisiopatologia, EXCETO: 
a) Aumento na concentração de proteoglicanos. 
b) Perda da integridade da membrana sinovial. 
c) Desnudamento do osso subcondral. 
d) Degradação proteolítica cartilaginosa. 
e) Aumento no conteúdo de água no início. 
 

33 - A hepatite aguda ocasiona deficiência de, EX-
CETO: 

a) Vitamina A. 
b) Ácido fólico. 
c) Vitamina B6. 

d) Vitamina C. 
e) Tiamina. 

 
34 - A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é uma com-

plicação grave dos envenenamentos produzidos por 
ofídios(gêneros Bothrops e Crotalus), abelhas (múl-
tiplaspicadas), aranhas (gênero Loxosceles) e lagar-
tasurticantes (gênero Lonomia). A lesão anatomopa-
tológica mais comumente descrita é a 

a) Nefrite intersticial. 

b) Necrose Tubular Aguda. 
c) Necrose cortical. 
d) Insuficiência renal aguda. 
e) Glomerulonefrite difusa aguda. 

 
35 - Leia atentamente as afirmativas sobre Hansení-
ase e marque a alternativa correta:  

I) O esquema Paucibacilar é feito com dose mensal 
de dapsona 100 mg e doses diárias de clofazimina 
300mg.  
II)Rifampicina, minociclina e Ofloxicina são drogas 
utilizadas em esquema alternativo em pacientes 
portadores de hanseníase PB com lesão única e sem 
envolvimento de troncos nervosos.  

III) A duração do tratamento Multibacilar deve ser 
de 12 doses mensais supervisionadas de rifampici-
na.  
IV) O critério de alta para o tratamento do esquema 
Paucibacilar deve ser de 9 doses supervisionadas em 
até 12 meses.  

a) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.  
b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas.  
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas.  
d) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.  
e) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas 
 
36 - Sobre tuberculose, podemos afirmar:  

a) Recomenda – se o uso com AAS em caso de ar-
tralgia ou artite causada por isoniazida e pirazinami-
da e aguardar evolução.  
b) Urina avermelhada é um efeito adverso do uso de 
isoniazida.  
c) Hiperuricemia pode ser causada pelo uso de pira-
zinamida e da isoniazida.  

d) A vacina BCG é contra – indicada nas crianças 
HIV positivas assintomáticas.  

e) A quimioprofilaxia Consiste na administração de 
rifampicina em infectados pelo bacilo da tuberculo-
se. 
 

37 - Principais causas de cirrose em nosso meio: 
a) Hepatite Crônica; 
b) Alcoolismo; 
c) Cirrose Biliar Primária; 
d) Esquistossomose; 
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

38 - No tratamento da artrite reumatóide podemos 
utilizar um inibidor da síntese de pirimidina com 
efeitos imuno moduladores sobre linfócitos B e 
T.Estamos nos referindo a: 

a) Sais de ouro; 
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b) Metotrexato; 
c) Leflunomida; 
d) Ciclosporina; 
e) Azatioprina. 

 
39 - A tríade Artrite Reumatóide, Esplenomegalia e 
Neutropenia (devido ao hiperesplenismo)caracteriza 
a chamada: 
a) Síndrome Reumatóide; 
b) Síndrome de Felty; 

c) Síndrome de Reiter; 
d) Síndrome de Smith; 

e) Nenhuma das alternativas anteriores estácorreta. 
 
40 - Na Leptospirose:  
a) As Bilirrubinas não estão elevadas na forma icté-

rica.  
b) Há albuminúria.  
c) O hemograma apresenta Leucopenia.  
d) Nunca ocorre hemorragia digestiva.  
e) Nenhuma das anteriores. 
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