
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 
Provimento de Cargos Públicos do Quadro da Prefeitura do Município de Piracicaba. 

 

CADERNO DE QUESTÕES  
 

 

002 - Médico do PSF  
(Programa Saúde da Família) 

 
 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 

 

1 Confira se o cargo descrito acima é o mesmo para o qual você se inscreveu.  

2 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES, que contém 50 questões objetivas, você recebeu o CARTÃO-
RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova. 

3 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em 
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

4 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja 
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

6 No CARTÃO-RESPOSTA, marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, 
preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco. 

7 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 
Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A 
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

8 O tempo disponível para esta prova é de 3 horas. 

9 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

10 Você somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova. 

11 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 

12 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

13 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a 
prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo observada. 

 

 
 

 
 
 

NOME:_________________________________RG:______________ 
 

GRUPO MAKIYAMA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto para as questões 01 a 08. 
 
 

Cego e amigo Gedeão à beira da estrada 
 

(Moacyr Scliar) 
 

— Este que passou agora foi um Volkswagen 1962, 
não é, amigo Gedeão? 

— Não, Cego. Foi um Simca Tufão. 
— Um Simca Tufão? ... Ah, sim, é verdade. Um 

Simca potente. E muito econômico. Conheço o Simca Tufão 
de longe. Conheço qualquer carro pelo barulho da máquina. 
Este que passou agora não foi um Ford? 

— Não, Cego. Foi um caminhão Mercedinho. 
— Um caminhão Mercedinho! Quem diria! Faz tempo 

que não passa por aqui um caminhão Mercedinho. Grande 
caminhão. Forte. Estável nas curvas. Conheço o Mercedinho 
de longe... Conheço qualquer carro. Sabe há quanto tempo 
sento à beira desta estrada ouvindo os motores, amigo 
Gedeão? Doze anos, amigo Gedeão. Doze anos. É um 
bocado de tempo, não é, amigo Gedeão? Deu para aprender 
muita coisa. A respeito de carros, digo. Este que passou não 
foi um Gordini Teimoso? 

— Não, Cego. Foi uma lambreta. 
— Uma lambreta... Enganam a gente, estas 

lambretas. Principalmente quando eles deixam a descarga 
aberta. Mas como eu ia dizendo, se há coisa que eu sei fazer 
é reconhecer automóvel pelo barulho do motor. Também, não 
é para menos: anos e anos ouvindo! Esta habilidade de muito 
me valeu, em certa ocasião... Este que passou não foi um 
Mercedinho? 

— Não, Cego. Foi o ônibus. 
— Eu sabia: nunca passam dois Mercedinhos 

seguidos. Disse só pra chatear.  Mas onde é que eu estava? 
Ah, sim. Minha habilidade já me foi útil. Quer que eu conte, 
amigo Gedeão? Pois então conto. Ajuda a matar o tempo, 
não é? Assim o dia termina mais ligeiro. Gosto mais da noite: 
é fresquinha, nesta época. Mas como eu ia dizendo: há uns 
anos atrás mataram um homem a uns dois quilômetros daqui. 
Um fazendeiro muito rico. Mataram com quinze balaços. Este 
que passou não foi um Galaxie? 

— Não. Foi um Volkswagen 1964. 
— Ah, um Volkswagen... Bom carro. Muito 

econômico. E a caixa de mudanças muito boa. Mas, então, 
mataram o fazendeiro. Não ouviu falar? Foi um caso muito 
rumoroso. Quinze balaços! E levaram todo o dinheiro do 
fazendeiro. Eu, que naquela época já costumava ficar 
sentado aqui à beira da estrada, ouvi falar no crime, que tinha 
sido cometido num domingo. Na sexta-feira, o rádio dizia que 
a polícia nem sabia por onde começar. Este que passou não 
foi um Candango? 

— Não, Cego, não foi um Candango. 
— Eu estava certo que era um Candango... Como eu 

ia contando: na sexta, nem sabiam por onde começar. Eu 
ficava sentado aqui, nesta mesma cadeira, pensando, 
pensando... A gente pensa muito. De modos que fui formando 
um raciocínio. E achei que devia ajudar a polícia. Pedi ao 
meu vizinho para avisar ao delegado que eu tinha uma 
comunicação a fazer. Mas este agora foi um Candango! 

— Não, Cego. Foi um Gordini Teimoso. 
— Eu seria capaz de jurar que era um Candango. O 

delegado demorou a falar comigo. De certo pensou: "Um 
cego? O que pode ter visto um cego?" Estas bobagens, sabe 
como é, amigo Gedeão. Mesmo assim, apareceu, porque 
estavam tão atrapalhados que iriam até falar com uma pedra. 
Veio o delegado e sentou bem aí onde estás, amigo Gedeão. 
Este agora foi o ônibus? 

— Não, Cego. Foi uma camioneta Chevrolet Pavão. 

— Boa esta camioneta, antiga, mas boa. Onde é que 
eu estava? Ah, sim. Veio o delegado. Perguntei: "Senhor 
delegado, a que horas foi cometido o crime?" 

— "Mais ou menos às três da tarde, Cego" — 
respondeu ele. "Então" — disse eu. — "O senhor terá de 
procurar um Oldsmobile 1927. Este carro tem a surdina 
furada. Uma vela de ignição funciona mal. Na frente, viajava 
um homem muito gordo. Atrás, tenho certeza, mas iam talvez 
duas ou três pessoas." O delegado estava assombrado. 
"Como sabe de tudo isto, amigo?" — era só o que ele 
perguntava. Este que passou não foi um DKW? 

— Não, Cego. Foi um Volkswagen. 
— Sim. O delegado estava assombrado. "Como sabe 

de tudo isto?" — "Ora, delegado" — respondi. — "Há anos 
que sento aqui à beira da estrada ouvindo automóveis passar. 
Conheço qualquer carro. Sei mais: quando o motor está mal, 
quando há muito peso na frente, quando há gente no banco 
de trás. Este carro passou para lá às quinze para as três; e 
voltou para a cidade às três e quinze." — "Como é que tu 
sabias das horas?" — perguntou o delegado. — "Ora, 
delegado"— respondi. — "Se há coisa que eu sei — além de 
reconhecer os carros pelo barulho do motor — é calcular as 
horas pela altura do sol." Mesmo duvidando, o delegado foi... 
Passou um Aero Willys? 

— Não, Cego. Foi um Chevrolet. 
— O delegado acabou achando o Oldsmobile 1927 

com toda a turma dentro. Ficaram tão assombrados que se 
entregaram sem resistir. O delegado recuperou todo o 
dinheiro do fazendeiro, e a família me deu uma boa bolada de 
gratificação. Este que passou foi um Toyota? 

— Não, Cego. Foi um Ford 1956. 
 

O texto acima foi publicado no livro "Para Gostar de Ler — Volume 9 — 
Contos", Editora Ática — São Paulo, 1984, pág. 26. 
 
 

Questão 01 
Em relação à interação que se estabelece entre o “amigo 
Gedeão” e o “Cego” no diálogo presente no conto, pode-se 
afirmar que: 
A Há intolerância por parte do “amigo Gedeão” diante das 

intervenções do “Cego”. 
B É possível identificar certo enfado por parte do “amigo 

Gedeão”, ainda que este seja tolerante às intervenções 
do “Cego”. 

C É perceptível que o “amigo Gedeão” estava disposto a 
argumentar contra as intervenções do “Cego”, porém este 
não o deixava falar. 

D Há condescendência por parte do “amigo Gedeão” diante 
das intervenções do “Cego”, pois o amigo não entendia 
de automóveis.  

E Há indiferença por parte do “Cego” diante das 
intervenções do “amigo Gedeão”, pois sabia que o amigo 
não entendia de automóveis.    

 

Questão 02 
Das afirmações sobre o pronome assinalado em “Esta 
habilidade de muito me valeu em certa ocasião...” assinale a 
alternativa CORRETA. 
A Trata-se de pronome reto e exerce a função de sujeito. 
B Trata-se de partícula de realce e exerce a função de 

objeto direto. 
C Trata-se de pronome oblíquo recíproco e exerce a função 

de sujeito. 
D Trata-se de pronome oblíquo reflexivo e exerce a função 

de objeto direto. 
E Trata-se de pronome oblíquo reflexivo e exerce a função 

de objeto indireto. 
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Questão 03 
 

Considere as seguintes afirmações: 
 

I A narrativa assume um tom de humor, visto que, a toda 
afirmação do “Cego” na tentativa de reconhecer os 
automóveis pelo barulho do motor, segue-se a resposta 
contrária do “amigo Gedeão”. 

II O “Cego” atribui ao seu conhecimento a respeito dos 
automóveis o fato de ter passado, por doze anos, suas 
noites sentado à beira da estrada ouvindo os carros 
passar. 

III Mesmo sem identificar os carros pelo “barulho da 
máquina”, o “Cego” conhece automóveis, visto que faz 
alguns comentários acerca destes.  

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I 
B II 
C I e II 
D I e III 
E II e III 
 
 

Questão 04 
Os termos “balaços” e “rumoroso” traduzem a idéia de que o 
assassinato do fazendeiro foi: 
A Premeditado pelo assassino.  
B Rápido e ocultado pela população. 
C Violento, tendo grande repercussão. 
D Muito cruel, a ponto de silenciar a população. 
E Muito violento, silenciando os demais fazendeiros.  

 

Questão 05 
A palavra mas, presente em “Mas como eu ia dizendo, se há 
coisa que eu sei fazer é reconhecer automóvel pelo barulho 
do motor.”, é usada para: 
A Opor o ponto de vista do “Cego” ao do “amigo Gedeão” 

sobre a “lambreta”. 
B Introduzir uma ressalva acerca do assunto que vinha 

sendo tratado pelo “Cego”.  
C Substituir o conectivo “e”, estabelecendo uma adição 

entre as idéias do “Cego” a respeito da “lambreta”. 
D Indicar a retomada do assunto que vinha sendo tratado 

pelo “Cego”. 
E Apresentar uma síntese das idéias a respeito da 

“lambreta”, automóvel sobre o qual o “Cego” estava 
tratando. 

 

Questão 06 
O termo apareceu em “Mesmo assim, apareceu, porque 
estavam tão atrapalhados que iriam até falar com uma 
pedra.”, refere-se à (ao): 
A polícia. 
B vizinho. 
C morador. 
D delegado. 
E fazendeiro. 

 

Questão 07 
“Como é que tu sabias das horas?” 
Tendo em vista a oração acima no âmbito do texto, assinale a 
alternativa que identifica o modo verbal e uma possível razão 
para o seu uso no verbo grifado. 
A indicativo; distinguir a fala do delegado. 
B indicativo; ressaltar a dúvida do delegado. 
C subjuntivo; distinguir a fala do delegado. 
D imperativo; enfatizar a admiração do delegado. 
E imperativo; distinguir a fala do delegado.  
 
 

Questão 08 
Considerando o desenrolar da narrativa, sobre o auxílio do 
“Cego” à polícia para o desvendamento do crime, o leitor 
pode inferir que: 
A As afirmações do “Cego” ao longo do enredo colocam 

em xeque a sua versão acerca do auxílio que prestou à 
polícia. 

B O “amigo Gedeão” bem sabia do envolvimento do “Cego” 
com o desvendamento do crime, mas queria que o 
“Cego” relatasse o ocorrido. 

C O “amigo Gedeão” bem sabia do envolvimento do “Cego” 
com o desvendamento do crime, por isso o desinteresse 
do “amigo Gedeão” pelo assunto. 

D Uma vez que a personagem relata o diálogo com o 
delegado, não há como duvidar da sua efetiva 
participação no desvendamento do crime. 

E É perfeitamente possível que a personagem tenha 
ajudado a polícia, uma vez que sua habilidade visual não 
estava comprometida à época do crime. 

 

Questão 09 
Assinale a alternativa em que todos os vocábulos estejam 
acentuados corretamente. 
A albúm/rispído/álcool  
B táxis/beríberi/jurí  
C bicéps/lápis/edên  
D vírus/víntens/baváro 
E cáfila/ínterim/refém  

 

Questão 10 
Analise as formas superlativas dos adjetivos destacados nas 
frases abaixo. 
 

I As crianças sentiram-se libérrimas durante o passeio. 
II O sótão ficou tetríssimo após a retirada da janela.  
III Joana e Paula tornaram-se amicíssimas depois de 

tantos anos. 
IV Nessa época do ano, o clima no Chile é frigidíssimo.  

 

Estão CORRETAS, segundo a norma culta da língua 
portuguesa, apenas as formas superlativas presentes em: 
A I e II 
B II e III 
C III e IV 
D I, II e IV 
E I, III e IV 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 11 
Um paciente do sexo masculino, 33 anos, motociclista, 
procura o atendimento médico de urgência de uma Unidade 
de Saúde da Família após sentir impacto de um objeto em 
seu olho direito. Ao ser realizado exame clínico, observa-se 
presença de um corpo estranho fixado em seu globo ocular. 
Baseando-se nessas informações, assinale a alternativa que 
apresenta a conduta médica adequada para essa situação. 
A Preparar sala de procedimentos para retirar o corpo 

estranho. 
B Prescrever colírio anestésico em duas gotas, quatro 

vezes ao dia, por uma semana. 
C Encaminhar um formulário de rotina para serviço de 

referência em Oftalmologia. 
D Prescrever colírio lubrificante, repouso de 24 horas e 

retorno em 30 dias para avaliação. 
E Ocluir o globo ocular e encaminhar imediatamente para 

um serviço de urgência especializada. 
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Questão 12 
Tendo em vista os créditos para que seja realizado o 
encaminhamento de pacientes para os serviços de referência 
especializada, julgue s afirmações abaixo como verdadeiras 
(V) ou falsas (F): 
 

(   ) Pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica do tipo 
moderada devem ser encaminhados. 
 

(   ) Gestantes com Hipertensão Arterial Sistêmica e/ou 
Diabetes devem ser encaminhadas. 
 

(   ) Pacientes com suspeita de Hipertensão Arterial 
Sistêmica secundária devem ser encaminhados. 
 

(   ) Gestantes fumantes e com sobrepeso não devem ser 
encaminhadas. 
 

(   ) Pacientes com quadro clínico de Pé Diabético não 
devem ser encaminhados. 

 

Assinale a alternativa que representa a sequência CORRETA 
de cima para baixo: 

A F, V, V, V, F  
B F, F, V, V, V  
C F, F, F, V, V  
D F, F, V, V, F  
E V, F, V, V, F  
 

Questão 13 
Assinale a alternativa que explicita uma ação que NÃO é de 
responsabilidade da Atenção Primária aos portadores de 
DST. 
A Realizar tratamento de dor pélvica com sangramento. 
B Realizar tratamento de Sífilis. 
C Realizar consulta médica de emergência. 
D Realizar coleta de sangue para sorologia. 
E Realizar tratamento das DST pelo tratamento sindrômico. 
 

Questão 14 
Assinale a alternativa CORRETA sobre o acompanhamento 
médico da Puericultura de criança que foi exposta ao HIV 
durante o parto. 
A Deve ser realizada pela Equipe de Saúde de DST-AIDS. 
B Deve ser realizada pela Equipe de Saúde da Atenção 

Primária. 
C Deve ser realizada pela Equipe de Saúde da Atenção 

Secundária. 
D Deve ser realizada pela Equipe de Saúde da Atenção 

Terciária. 
E Deve ser realizada pela Equipe de Saúde de Centro de 

Testagem e Aconselhamento. 
 

Questão 15 
Assinale a alternativa que explicita o tratamento de primeira 
escolha para um quadro clínico diagnosticado de Sífilis 
terciária: 
A Estearato de Eritromicina 500mg VO, de seis em seis 

horas, por quinze dias. 
B Estearato de Eritromicina 500mg VO, de seis em seis 

horas, por sete dias. 
C Penicilina G com 4.800.000 UI, por duas vezes, com 

intervalo de uma semana entre as doses. 
D Penicilina G com 2.400.000 UI, por três vezes, com 

intervalo de uma semana entre as doses. 
E Penicilina G com 7.200.000 UI, em dose única. 
 
 
 
 
 
 

Questão 16 
Para o atendimento de um paciente adulto, sem doenças 
crônicas, com suspeita de Dengue em período epidêmico, 
apresentando febre, cefaleia e ausência de sinais de alarme, 
e cuja prova do laço foi negativa, o procedimento CORRETO 
para o atendimento está identificado na alternativa: 
A Hidratação oral e analgésico. 
B Hidratação oral, antitérmico, analgésico e retorno em sete 

dias. 
C Hemograma completo, hidratação oral, antitérmico, 

analgésico e retorno em 15 dias. 
D Exame de sorologia e isolamento viral, hidratação oral, 

antitérmico, analgésico e retorno em sete dias. 
E Hemograma completo, exame de sorologia e isolamento 

viral, hidratação oral, antitérmico, analgésico e retorno 
em quinze dias. 

 

Questão 17 
A retirada de cerume pode ser executada pelo Médico da 
Unidade de Saúde da Família por meio do procedimento de 
lavagem auricular. Assinale a alternativa CORRETA sobre a 
execução desse procedimento na Atenção Primária. 
A Pode ser realizado semestralmente nos pacientes 

adultos. 
B Pode ser realizado semestralmente nos pacientes idosos. 
C Pode ser realizado anualmente nos pacientes adultos. 
D Pode ser realizado anualmente nos pacientes idosos. 
E Pode ser realizado somente quando houver indicação 

clínica. 
 

Questão 18 
Sobre o Código de Ética Médica, julgue as afirmações abaixo 
como verdadeiras (V) ou falsas (F) e, depois, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima 
para baixo. 
(   ) O médico no exercício de sua função tem direito de se 

recusar a realizar ato médico que seja contrário à sua 
consciência.  

(   ) O médico poderá delegar a outros atos ou atribuições 
exclusivas de sua profissão quando inserido em equipe 
multiprofissional na Estratégia Saúde da Família.  

(   ) Deixar de esclarecer pacientes sobre suas condições 
de saúde, dos determinantes sociais, ambientais e 
profissionais de sua doença é infração ética.  

(   ) Abandonar paciente sob seus cuidados não é infração 
ética. Caso ocorram fatos que prejudiquem o 
relacionamento profissional, o medico deve comunicar 
o paciente ou responsável, e garantir a continuidade 
do cuidado por outro profissional.  

(   ) O médico poderá revelar sigilo profissional relacionado 
a menor de idade, inclusive para seus pais ou 
representantes legais, pois a revelação é um direito 
que pode ser exercido em qualquer situação. 
 

A F, V, V, V, F 
B F, F, V, V, V  
C F, F, F, V, V  
D F, F, V, V, F  
E V, F, V, V, F  
 

Questão 19 
Pacientes com doenças renais podem viver mais tempo sem 
hemodiálise, ao se submeterem a uma dieta com menos: 
A Proteína. 
B Carboidrados. 
C Lipídios. 
D Fibras. 
E Minerais. 
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Questão 20 
Uma das principais queixas nas Unidades de Saúde da 
Família são as doenças respiratórias obstrutivas crônicas, 
muito prevalentes na população em geral. Assinale a 
alternativa que apresenta o tratamento de primeira escolha 
para um quadro de Rinite Intermitente do tipo Moderada: 
A Corticóide oral. 
B Corticóide tópico nasal. 
C Anti-histamínico oral. 
D Anti-histamínico injetável. 
E Lavagem nasal com solução salina. 
 

Questão 21 
Durante o atendimento de uma mulher de 26 anos, em 
demanda espontânea e sem histórico de alergias, foi 
diagnosticado um quadro de Sífilis Primária. Assinale a 
alternativa correta para a conduta médica neste caso. 
A Acolhimento e referência para nível secundário. 
B Prescrição de protocolo antibiótico para Sífilis e 

notificação do caso. 
C Prescrição de protocolo antibiótico para Sífilis e 

orientações sobre a DST. 
D Prescrição de protocolo antibiótico para Sífilis, notificação 

do caso e busca ativa de possíveis contatos. 
E Prescrição de protocolo antibiótico para Sífilis, solicitação 

de sorologia HIV, HB e HC, orientações sobre a DST, 
notificação do caso e solicitação do retorno em sete dias. 

 

Questão 22 
A cobertura vacinal configura-se como uma das principais 
estratégias de Saúde Pública no nível de proteção específica 
da história natural da doença. Nesse sentido, assinale a 
alternativa que apresenta as vacinas destinadas para os 
adolescentes com idade entre 11 a 19 anos. 
A Hepatite B e dupla adulto. 
B Hepatite B, dupla adulto, tríplice viral e febre amarela. 
C Dupla adulto e tríplice viral. 
D Tetravalente, dupla adulto, tríplice viral e febre amarela. 
E Hepatite B, tetravalente, dupla adulto, tríplice viral e febre 

amarela. 
 

Questão 23 
Dentre os objetivos específicos expressos pelo Programa 
Saúde da Família, podemos considerar o de: 
A funcionar como intervenção vertical e paralela às 

atividades dos serviços de saúde.  
B continuar trabalhando a partir do modelo da rede básica 

tradicional de cobertura universal. 
C eleger a família e o seu espaço social como núcleo 

básico de abordagem no atendimento à saúde. 
D considerar a mulher no âmbito da família, como sendo o 

núcleo básico de abordagem no atendimento à saúde. 
E eleger a criança no âmbito da família, como sendo o 

núcleo básico de abordagem no atendimento à saúde. 
 

Questão 24 
Sobre a Hipertensão acelerada-maligna, assinale a alternativa 
CORRETA. 
A Achados de anemia microangiopática são raros. 
B Exige medicação parenteral como o Nitroprussiato de 

sódio. 
C Possibilidade ou não de coexistir lesão de vários órgãos e 

sistema. 
D O tratamento deve ser de suporte clínico, associado ao 

aumento da pressão arterial. 
E Ocasiona grave lesão endotelial difusa, sem áreas de 

intensa vasoconstrição e outras de vasodilatação (edema 
cerebral). 

 
 

Questão 25 
Dentre os fatores que influenciam o aparecimento e a 
evolução da Síndrome de Abstinência do Álcool (SAA), 
podemos considerar: 
A doenças crônicas, o gênero e o padrão de consumo de 

álcool. 
B Características sociais, fatores culturais e o consumo de 

drogas. 
C vulnerabilidade genética, o gênero e o padrão de 

consumo de álcool. 
D doenças infecciosas, fatores culturais e o padrão de 

consumo de álcool. 
E Vulnerabilidade genética, sedentarismo e o padrão de 

consumo de álcool. 
 

Questão 26 
Para avaliar a concentração de gordura abdominal e o risco 
de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, a relação 
cintura/quadril (RCQ) consiste em um indicador 
complementar. São considerados valores de risco desse 
indicador os dados apresentados na alternativa: 
A >1,5 para homens e >1,0 para mulheres. 
B >2,0 para homens e >1,25 para mulheres. 
C >1,0 para homens e >0,85 para mulheres. 
D >2,5 para homens e >2,0 para mulheres. 
E >3,0 para homens e >2,25 para mulheres. 
 

Questão 27 
Considerando a classificação das doenças reumáticas 
segundo os mecanismos de lesão ou localização preferencial 
da doença, estabeleça a correlação correta entre a doença e 
sua respectiva categoria.  
 

I Doença difusa do tecido 
conjuntivo 

a. Doença de Paget 

II Vasculites Sistêmicas b. Artrite Reumatóide 

III Doenças osteometabólicas c. Arterite Temporal 

A I – b / II – c / III – a 
B I – c / II – a / III – b 
C I – a / II – c / III – b  
D I – b / II – a / III – c 
E I – a / II – b / III – c 
 

Questão 28 
A abstinência de álcool é a segunda causa de internações 
psiquiátricas e uma das principais causas de aposentadoria 
por invalidez, absenteísmo, acidentes de trabalho e trânsito. 
NÃO pode ser considerado um achado precoce relacionado 
aos quadros de abstinência: 
A Tremor. 
B Sudorese. 
C Hipotensão. 
D Alucinações. 
E Convulsões. 

Questão 29 
Assinale a alternativa INCORRETA para um dos parâmetros 
não-invasivos para a avaliação do Choque: 
A Taquicardia. 
B Hipertensão. 
C Temperatura. 
D Oximetria de pulso. 
E Monitorização do débito urinário. 
 

Questão 30 
A tireoidite de Hashimoto é um exemplo de transtorno 
endócrino relacionado com: 
A a neoplasia Maligna. 
B a resistência hormonal. 
C a neoplasia benigna. 
D os problemas infecciosos. 
E o transtorno auto – imune. 
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POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Questão 31 
A Constituição Federal de 1988 define que “a assistência à 
saúde é livre à iniciativa privada”. Nesse exposto, analise as 
afirmações que seguem:  
I A lei disporá sobre as condições e os requisitos que 

facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias 
humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, 
bem como a coleta, processamento e transfusão de 
sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 
comercialização. 

II A lei disporá sobre a distribuição dos recursos oriundos 
de impostos e arrecadações da União para o 
desenvolvimento de planos de saúde privados, sendo 
permitido apenas um percentual não superior a 1,2% da 
arrecadação de impostos para tal fim. 

III É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios 
ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos. 

IV É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, 
salvo nos casos previstos em lei. 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, II, III e IV 
B II, III e IV 
C I, III e IV 
D III e IV 
E I e II 
 

Questão 32 
De acordo com a Constituição Federal, analise as afirmativas 
abaixo no que diz respeito às competências do Sistema Único 
de Saúde, julgando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F). 
(    ) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho; 
(    ) Ordenar a formação de recursos humanos na área de 

saúde; 
(    ) Incrementar em sua área de atuação o 

desenvolvimento científico e tecnológico; 
(    ) Fiscalizar os alimentos, compreendido o controle de 

seu teor nutricional, excetuando-se as bebidas para 
consumo humano. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA 
de cima para baixo. 
A F, V, V, V 
B F, F, V, V 
C V, V, F, F 
D V, V, V, F 
E V, F, F, F 

Questão 33 
De acordo com a lei 8.080/90, a direção do SUS deve ser: 
A Distribuída em cada esfera estadual. 
B Única em cada esfera de governo.  
C Feita pela previdência privada. 
D Somente dos trabalhadores aderidos ao INAMPS. 
E Do NADT – Núcleo de Administração dos Direitos dos 

Trabalhadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 34 
De acordo com a lei 8080/90, estão incluídas ainda no campo 
de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de 
ações: 
I de vigilância sanitária;  
II de vigilância epidemiológica;  
III de saúde do trabalhador;  
IV de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, III e IV 
B I e II 
C II e III 
D III e IV 
E I, II, III e IV 
 

Questão 35 
Com base nos seus conhecimentos sobre a lei 8080/90, 
assinale o princípio que NÃO faz parte da Lei Orgânica de 
Saúde: 
A Integralidade da assistência. 
B Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis da assistência. 
C Centralização político-administrativa. 
D Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral. 
E Direito à informação, das pessoas assistidas, sobre sua 

saúde. 
 

Questão 36 
Analise os itens a seguir com relação aos objetivos do 
Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a lei 8080/90: 
I a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da saúde;  
II a formulação de política de saúde destinada a promover a 

eliminação de riscos de doenças específicas,  e a redução 
de outros agravos;  

III a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I.  
B II. 
C III. 
D I e II. 
E I e III. 
 

Questão 37 
Segundo a lei 8080/90, a iniciativa privada poderá participar 
do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter: 
A Regimentar. 
B Implementar. 
C De urgência. 
D De exceção. 
E Complementar. 
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Questão 38 
Entende-se por saúde do trabalhador, conforme previsto na 
lei 8080/90, um conjunto de atividades que se destina à 
promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim 
como visa à recuperação e a reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho, abrangendo, entre outras ações:  
I Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho 

ou portador de doença profissional e do trabalho;  
II Participação, no âmbito de competência do Sistema Único 

de Saúde - SUS, da normatização, fiscalização e controle 
das condições de produção, extração, armazenamento, 
transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de 
produtos, de máquinas e de equipamentos que 
apresentem riscos à saúde do trabalhador;  

III Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade 
sindical e a empresas sobre os riscos de acidente de 
trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os 
resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e 
exames de saúde, de admissão, periódicos e de 
demissão, respeitados os preceitos da ética profissional;  

IV Revisão periódica da listagem oficial de doenças 
originadas no processo de trabalho, tendo na sua 
elaboração, a colaboração das entidades sindicais;  

V A garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer  ao 
órgão competente, a interdição de máquina, de setor de 
serviço ou de todo o ambiente de  trabalho, quando houver 
exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos 
trabalhadores.   

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, III, IV e V. 
B I, III, e V. 
C I, II, IV e V. 
D I, II e III. 
E I, II, III, IV e V. 

Questão 39 
De acordo com a lei 8142/90, para receberem os recursos do 
Fundo Nacional de Saúde (FNS), os Municípios, Estados e 
Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com os órgãos 
ou recursos abaixo, EXCETO: 
A CTATS – Conselho de Tecnologia Assistencial para 

Tratamento de Saúde. 
B Fundo de saúde. 
C Conselho de saúde. 
D Plano de saúde. 
E Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo 

orçamento. 

Questão 40 
Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta 
um tema NÃO tratado na lei 8142/90: 
A Participação da comunidade na gestão do Sistema Único 

de Saúde. 
B Transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde. 
C Instrumentos de participação social em cada esfera do 

governo. 
D Condicionamento de recursos financeiros à existência de 

conselho municipal de saúde, funcionando de acordo com 
a legislação. 

E Índice de valores de resultados por serviços produzidos. 
 
 
 
 
 
 

Questão 41 
Conforme previsto pela Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS (NOAS-SUS 01/02), os municípios-sede de 
módulos assistenciais deverão dispor de leitos hospitalares, 
no mínimo, para o atendimento básico em:  
I Clínica médica; 
II Clínica pediátrica; 
III Obstetrícia (parto normal). 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I.  
B II. 
C III. 
D II e III. 
E I, II e III. 

Questão 42 
De acordo com Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS (NOAS-SUS 01/02), analise os itens abaixo 
quanto a algumas das Responsabilidades e Ações 
Estratégicas Mínimas de Atenção Básica. 
I Controle da Tuberculose. 
II Controle da Hanseníase.  
III Controle da Diabetes Mellitus.  
IV Ações de Saúde da Criança.  
V Ações de Saúde da Mulher.  
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, III e V. 
B II, III e V. 
C III e IV. 
D I, III, IV e V. 
E II, III e IV. 
 

Questão 43 
Julgue cada um dos expostos abaixo como verdadeiro (V) ou 
falso (F), tendo em vista os três grandes campos de atenção 
à saúde, segundo a Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Saúde (NOB-SUS). 
(    ) O da assistência, em que as atividades são dirigidas 

às pessoas, individual ou coletivamente, e que é 
prestada no âmbito ambulatorial e hospitalar, bem 
como em outros espaços, excetuando-se o domiciliar.  

(    ) O das intervenções ambientais, no seu sentido mais 
amplo, incluindo as relações e as condições 
sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o 
controle de vetores e hospedeiros e a operação de 
sistemas de saneamento ambiental (mediante o pacto 
de interesses, as normalizações, as fiscalizações e 
outros). 

(    ) O das políticas externas ao setor saúde, que 
interferem nos determinantes sociais do processo 
saúde-doença das coletividades, de que são partes 
importantes questões relativas às políticas 
macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à 
educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade 
dos alimentos.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA 
de cima para baixo. 
A V, V, F 
B V, F, V 
C F, V, V 
D V, V, V 
E V, F, F 
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Questão 44 
A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde 
(NOB-SUS), ao mesmo tempo em que aperfeiçoa a gestão do 
SUS, volta-se para uma reordenação do modelo de atenção à 
saúde, propondo algumas redefinições. Em relação a elas, 
analise as afirmativas abaixo, julgando-as como corretas (C) 
ou incorretas (I). 
(    ) Os instrumentos gerenciais para que municípios e 

estados superem o papel exclusivo de prestadores de 
serviços e assumam seus respectivos papéis de 
gestores do SUS.  

(    ) Os mecanismos e fluxos de financiamento, reduzindo 
progressiva e continuamente a remuneração por 
produção de serviços e ampliando as transferências 
de caráter global, fundo a fundo, com base em 
programações ascendentes, pactuadas e integradas.  

(    ) A prática do acompanhamento, controle e avaliação 
no SUS, mantendo os mecanismos tradicionais, 
centrados no faturamento de serviços produzidos, e 
valorizando os resultados advindos de programações 
com critérios epidemiológicos e desempenho com 
qualidade.  

(    ) Os vínculos dos serviços com os seus usuários, 
privilegiando os núcleos familiares e comunitários, 
criando, assim, condições para uma efetiva 
participação e controle social.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA 
de cima para baixo. 
A C, C, I, C 
B C, C, C, C 
C I, C, C, I 
D I, I, C, C 
E C, C, I, I 
 
 

Questão 45 
Com base na Portaria nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, é 
INCORRETO afirmar que é uma das características do 
processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 
A Definição do território de atuação e de população sob 

responsabilidade das UBS e das equipes. 
B Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e 

redes de apoio social, voltados para o desenvolvimento 
de uma atenção integral. 

C Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os 
fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares 
e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o 
aparecimento ou a persistência de doenças e danos 
evitáveis. 

D Divisão da agenda de trabalho segundo critérios de 
problemas de saúde, ciclos de vida, sexo e patologias, 
prevendo o planejamento e organização da agenda de 
trabalho individual de cada profissional. 

E Desenvolver ações educativas que possam interferir no 
processo de saúde-doença da população, no 
desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, e 
na busca por qualidade de vida pelos usuários. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 46 
O Código Florestal Brasileiro considera alguns aspectos 
ambientais, EXCETO: 
A Áreas de proteção permanente. 
B Diminuição da área urbana. 
C Conservação ambiental. 
D Exploração florestal. 
E Reserva legal. 
 

Questão 47 
O projeto de construção da Hidrelétrica de Belo Monte prevê 
que essa usina terá a capacidade de abastecer mais de 26 
milhões de habitantes. A construção da hidrelétrica ocupará 
as regiões dos municípios paraenses de Altamira, Anapu, 
Brasil Novo e Senador José Porfírio. Assinale a alternativa 
que apresenta o rio que será o dínamo ativador para o 
funcionamento da usina em questão.  
A Madeira. 
B Paraguai. 
C Araguaia. 
D Xingu. 
E São Francisco. 
 

Questão 48 
Em dezembro de 2012, a presidente Dilma Rousseff 
sancionou a nova Lei Seca, que torna mais rígida a punição 
para motoristas que dirigem alcoolizados. Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta uma das novas medidas 
adotadas por essa lei. 
A Possibilidade de que vídeos, relatos, testemunhas e 

outras provas sejam consideradas válidas contra 
motoristas embriagados.  

B Aumento da punição administrativa de R$ 957,70 para R$ 
1.915,40. 

C O valor da multa aplicada pode dobrar em caso de 
reincidência em um ano.  

D A concentração máxima de álcool no sangue, detectada 
pelo exame do bafômetro ou sangue, passa a ser de 5 
dg/L e não mais de 6 dg/L.  

E Será considerado infrator, o indivíduo que dirigir com a 
capacidade psicomotora alterada em razão da influência 
de álcool ou outra substância psicoativa que determine 
dependência.  

 

Questão 49 
Em Janeiro de 2013, ocorreu um incêndio em uma casa de 
shows, vitimando mais de 230 pessoas. A tragédia foi 
considerada a segunda maior já ocorrida no Brasil, depois do 
incêndio no Gran Circus Norte-Americano, ocorrido em 
Niterói, no ano de 1961. Assinale a alternativa que identifica a 
cidade onde ocorreu tal incêndio.  
A Santa Tereza. 
B Porto Alegre. 
C Santa Maria. 
D Pelotas. 
E Santa Marta. 
 

Questão 50 
“Em 2012, o navio Costa Concordia naufragou com 4.229 
passageiros e tripulantes a bordo no litoral da Ilha de Giglio, 
____________, após bater em rocha que avariou seu casco 
em área perto da sala de máquinas.” 
(Fonte: http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/naufragio. Acesso em 11/12/2012.) 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do 
excerto acima: 
A na França 
B na Espanha 
C na Itália 
D no Brasil 
E em Portugal 
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FOLHA DE RASCUNHO 
O Candidato poderá levar esta folha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 
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