
 

 
CADERNO DE PROVA: 01 - Médico 

CONCURSO PÚBLICO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
CPMF 

A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 
(CPMF) foi uma cobrança que incidiu sobre todas as 
movimentações bancárias — exceto nas negociações de 
ações na Bolsa, saques de aposentadorias, seguro
desemprego, salários e transferências entre contas 
correntes de mesma titularidade — e vigorou no Brasil por 
11 anos. 
A primeira experiência com esse tipo de contribuição foi 
feita com o Imposto Provisório sobre Movimentação 
Financeira (IPMF), aplicado apenas no ano de 1994. Em 
1996, o governo voltou a discutir a possibilidade de instituir 
novamente uma cobrança sobre movimentação financeira, 
com o objetivo de direcionar a arrecadação desse tributo 
para a área da saúde. No ano seguinte, começou a ser 
cobrada a CPMF. 
No final de 2000, o governo decidiu permitir o cruzamento 
de informações bancárias com as declarações de Imposto 
de Renda dos contribuintes, de modo a poder identificar 
discordâncias entre valores declarados à Receita Federal e 
a movimentação de dinheiro em bancos e possíveis 
fraudes. 
A contribuição foi prorrogada diversas vezes. Em outubro 
de 2007, a Câmara aprovou proposta que estendia a 
cobrança da CPMF até 2011, mas a iniciativa foi derrotada 
no Senado dois meses depois. À época, o governo alegou 
que o fim da CPMF resultaria numa perda de arrecadação 
de cerca de R$ 40 bilhões em 2008. 
De 1997 a 2007, a CPMF arrecadou R$ 223 bilhões. Em 
2007, último ano de vigência da contribuição, foram 
recolhidos R$ 37,2 bilhões, segundo balanço divulgado pela 
Receita Federal. 
O crescimento da receita gerada pela CPMF entre 1998 e 
2006 foi de 216,1%, enquanto o montante de tributos 
administrados pela Receita Federal evoluiu 78,4% no 
mesmo período, em termos reais. 
Apesar de ter sido criada para financiar a saúde, não havia 
essa obrigação na lei, e R$ 33,5 bilhões foram usados para 
financiar outros setores. 

(Fonte: http://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/cpmf
 

1. De acordo com o texto é correto afirmar, 
EXCETO: 

A. Vigorou no Brasil por 11 anos. 
B. A CPMF foi uma cobrança que incidiu sobre todas as 

movimentações bancárias — exceto nas negociações 
de ações na Bolsa, saques de aposentadorias, 
seguro-desemprego, salários e transferências entre 
contas correntes de mesma titularidade. 

C. A contribuição foi prorrogada diversas vezes. Em 
outubro de 2007, a Câmara aprovou proposta que 
estendia a cobrança da CPMF até 2011. Essa 
iniciativa também foi aprovada no Senado dois meses 
depois. 

D. Apesar de ter sido criada para financiar a saúde, não 
havia essa obrigação na lei, e R$ 33,5 bilhões foram 
usados para financiar outros setores. 

 

2. Analise as assertivas abaixo, baseando
texto, e indique a CORRETA: 

A. A Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira incidiu sobre as negociações de ações na 
Bolsa, saques de aposentadorias, seguro
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A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 
(CPMF) foi uma cobrança que incidiu sobre todas as 

exceto nas negociações de 
na Bolsa, saques de aposentadorias, seguro-

desemprego, salários e transferências entre contas 
e vigorou no Brasil por 

A primeira experiência com esse tipo de contribuição foi 
ovimentação 

Financeira (IPMF), aplicado apenas no ano de 1994. Em 
1996, o governo voltou a discutir a possibilidade de instituir 
novamente uma cobrança sobre movimentação financeira, 
com o objetivo de direcionar a arrecadação desse tributo 

aúde. No ano seguinte, começou a ser 

No final de 2000, o governo decidiu permitir o cruzamento 
de informações bancárias com as declarações de Imposto 
de Renda dos contribuintes, de modo a poder identificar 

ados à Receita Federal e 
a movimentação de dinheiro em bancos e possíveis 

A contribuição foi prorrogada diversas vezes. Em outubro 
de 2007, a Câmara aprovou proposta que estendia a 
cobrança da CPMF até 2011, mas a iniciativa foi derrotada 

o dois meses depois. À época, o governo alegou 
que o fim da CPMF resultaria numa perda de arrecadação 

De 1997 a 2007, a CPMF arrecadou R$ 223 bilhões. Em 
2007, último ano de vigência da contribuição, foram 

7,2 bilhões, segundo balanço divulgado pela 

O crescimento da receita gerada pela CPMF entre 1998 e 
2006 foi de 216,1%, enquanto o montante de tributos 
administrados pela Receita Federal evoluiu 78,4% no 

ar de ter sido criada para financiar a saúde, não havia 
essa obrigação na lei, e R$ 33,5 bilhões foram usados para 

assunto/cpmf) 

De acordo com o texto é correto afirmar, 

A CPMF foi uma cobrança que incidiu sobre todas as 
exceto nas negociações 

aposentadorias, 
desemprego, salários e transferências entre 

A contribuição foi prorrogada diversas vezes. Em 
outubro de 2007, a Câmara aprovou proposta que 
estendia a cobrança da CPMF até 2011. Essa 

tiva também foi aprovada no Senado dois meses 

Apesar de ter sido criada para financiar a saúde, não 
havia essa obrigação na lei, e R$ 33,5 bilhões foram 

Analise as assertivas abaixo, baseando-se no 

A Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira incidiu sobre as negociações de ações na 
Bolsa, saques de aposentadorias, seguro-

desemprego, salários e transferências entre contas 
correntes de mesma titularidade.

B. A primeira experiência com esse tipo de contribuição 
foi feita com o Imposto Provisório sobre 
Movimentação Financeira (IPMF), aplicado apenas no 
ano de 1994. 

C. No final de 2000, o governo decidiu proibir o 
cruzamento de informações bancárias com as 
declarações de Imposto de Renda dos contribuintes, 
de modo a poder identificar discordâncias entre 
valores declarados à Receita Federal e a 
movimentação de dinheiro em bancos e possíveis 
fraudes. 

D. Em 2008, último ano de vigência da contribuição, 
foram recolhidos R$ 37,2 bilhões, segundo balanço 
divulgado pela Receita Federal. 

 
3. O sinônimo de contribuição como no trecho: “A 

contribuição foi prorrogada diversas vezes.” É 
empregado no mesmo sentido utilizado no 
texto na sequência: 

A. Aporte, subsídio, cooperação, reforço.
B. Parcela, quota, prestação, quinhão.
C. Doação, doativo, subscrição. 
D. Imposto, encargo, ônus, taxa, tributo.
 
4. O processo linguístico de composição é o 

processo através do qual ocorre a formação de 
novas palavras a partir de 
palavras simples ou radicais. As novas palavras 
formadas são compostas e possuem significado 
próprio. Analise as assertivas e indique em qual 
NÃO há um processo de composição por 
aglutinação na formação das palavras:

A. boquiaberta, planalto, aguardente.
B. embora, pernalta, noroeste  
C. fidalgo, destarte, vinagre  
D. mandachuva, passatempo, girassol 
 
5. Uma palavra diz-se proparoxítona quando tem 

o acento predominante, a sílaba tônica, na 
antepenúltima sílaba. Toda palavra 
proparoxítona é acentuada, mas nem toda 
palavra acentuada é proparoxítona. Por serem 
proparoxítonos, deveriam estar acentuados os 
vocábulos: 

A. leucocito, interim 
B. aziago, avaro 
C. batavo, erudito 
D. rubrica, pudico 
 
6. A acentuação é um dos requisitos que perfazem 

as regras estabelecidas pela Gramática 
Normativa. Com base nas
Ortográficas da Língua Portuguesa,
entraram em vigor desde o dia
2009, analise as assertivas abaixo e indiqu
qual expõe a justificativa para o uso do acento 
gráfico de forma CORRETA: 

A. "favorável" (Trata-se de paroxítona terminada em 
ditongo crescente). 

B. "aí" (Trata-se de oxítona terminada em “i”).
C. "corrói" (Trata-se de ditongo aberto “ói”, cuja base 

deve ser acentuada). 
D. "indivíduo" (Trata-se de paroxítona terminada em 

“o”). 
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desemprego, salários e transferências entre contas 
correntes de mesma titularidade. 
A primeira experiência com esse tipo de contribuição 
foi feita com o Imposto Provisório sobre 
Movimentação Financeira (IPMF), aplicado apenas no 

No final de 2000, o governo decidiu proibir o 
cruzamento de informações bancárias com as 

arações de Imposto de Renda dos contribuintes, 
de modo a poder identificar discordâncias entre 
valores declarados à Receita Federal e a 
movimentação de dinheiro em bancos e possíveis 

Em 2008, último ano de vigência da contribuição, 
hidos R$ 37,2 bilhões, segundo balanço 

como no trecho: “A 
contribuição foi prorrogada diversas vezes.” É 
empregado no mesmo sentido utilizado no 

cooperação, reforço. 
Parcela, quota, prestação, quinhão. 

Imposto, encargo, ônus, taxa, tributo. 

O processo linguístico de composição é o 
processo através do qual ocorre a formação de 
novas palavras a partir de duas ou mais 
palavras simples ou radicais. As novas palavras 
formadas são compostas e possuem significado 
próprio. Analise as assertivas e indique em qual 
NÃO há um processo de composição por 
aglutinação na formação das palavras: 

aguardente. 

mandachuva, passatempo, girassol  

se proparoxítona quando tem 
o acento predominante, a sílaba tônica, na 
antepenúltima sílaba. Toda palavra 

acentuada, mas nem toda 
palavra acentuada é proparoxítona. Por serem 
proparoxítonos, deveriam estar acentuados os 

é um dos requisitos que perfazem 
as regras estabelecidas pela Gramática 
Normativa. Com base nas Novas Regras 
Ortográficas da Língua Portuguesa, as quais 
entraram em vigor desde o dia 1º de janeiro de 
2009, analise as assertivas abaixo e indique 

a justificativa para o uso do acento 

se de paroxítona terminada em 

se de oxítona terminada em “i”). 
se de ditongo aberto “ói”, cuja base 

se de paroxítona terminada em 

http://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o
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CONCURSO PÚBLICO 

MATEMÁTICA 

7. Qual o valor final que teremos ao aplicar um 
capital de R$ 350,00 a uma taxa de 4,5% 
mensal, durante 6 meses, considerando a 
aplicação de juros simples? 

A. R$ 427,50 
B. R$ 435,80 
C. R$ 444,50 
D. R$ 454,50 
 
8. Qual a área de um triângulo retângulo que tem 

os seus catetos em 25cm e 45cm? 
A. 552,50 cm² 
B. 562,50 cm² 
C. 582,50 cm² 
D. 592,50 cm² 
 
9. Observe a sequência abaixo e indique o sétimo 

elemento dela: 
5 - 8 - 12 - 15 - [...] 

A. 22 
B. 26 
C. 29 
D. 33 
 
10. Judite comprou um terreno urbano conforme 

dimensões abaixo. Qual a área deste terreno?

A. 360 m² 
B. 374 m² 
C. 384 m² 
D. 400 m² 
 
11. Observe os números abaixo e indique a média 

do grupo: 
45 - 83 - 37 - 44 - 90 - 75 - 25 

A. 57 
B. 62 
C. 66 
D. 55 
 
12. Um veículo percorre 220 quilômetros em duas 

horas e meia. Qual a distância que este veículo 
iria percorrer, em três horas, caso aumentasse 
a sua velocidade média em 15%? 

A. 295,5 km 
B. 301,4 km 
C. 302,8 km 
D. 303,6 km 
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Qual o valor final que teremos ao aplicar um 
capital de R$ 350,00 a uma taxa de 4,5% 
mensal, durante 6 meses, considerando a 

Qual a área de um triângulo retângulo que tem 

Observe a sequência abaixo e indique o sétimo 

um terreno urbano conforme 
dimensões abaixo. Qual a área deste terreno? 

 

Observe os números abaixo e indique a média 

 

Um veículo percorre 220 quilômetros em duas 
horas e meia. Qual a distância que este veículo 

, caso aumentasse 

INFORMÁTICA BÁSICA

13. Considerando os sistemas operacionais 
Microsoft, indique aquele que representa a sua 
última versão disponibilizada:

A. Windows XP 
B. Windows 7 
C. Windows 8 
D. Windows 10 
 
14. Qual dos aplicativos abaixo, NÃO É um 

navegador de internet? 
A. Google Chrome 
B. Internet Explorer 
C. Adobe Reader 
D. Mozilla Firefox 
 
15. Das teclas de atalho do Microsoft Word, versão 

2007, padrão Português Brasil, qual a função da 
combinação de teclas “Crtl” + 

A. Colocar em Negrito (Bold) 
B. Salvar o documento aberto 
C. Subscrever o texto selecionado 
D. Minimizar (baixar) a janela ativa 
 
16. Das teclas de atalho do Microsoft Excel, versão 

2007, padrão Português Brasil, qual a função 
da combinação de teclas “Alt” +

A. Adiciona uma coluna 
B. Adiciona uma linha 
C. Adiciona uma célula 
D. Aciona a função “soma” de um intervalo de cédulas
 
17. Dos arquivos listados abaixo, indique aquele 

que pode representar uma imagem, devido a 
sua extensão: 

A. memorando.docx 
B. memorando.png 
C. memorando.ppt 
D. memorando.xltx 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

18. Condenado no processo do mensalão
corrupção passiva, peculato e lavagem de 
dinheiro, o ex-diretor do Banco do Brasil fugiu 
para a Itália em 2013, usando documentos de 
um irmão morto, para escapar da prisão. No dia 
22 de setembro, o Conselho de Estado da Itália, 
última instância da justiça administrativa do 
país europeu, autorizou a sua extradição ao 
Brasil. De quem estamos falando?

A. Henrique Pizzolato 
B. Paulo Pizzolato 
C. João Pizzolatti 
D. José Dirceu 
 
19. Em relação ao Estado de Santa Catarina, 

aponte a alternativa que NÃO representa uma 
região turística do estado: 

A. Vale Europeu 
B. Caminho dos Príncipes 
C. Costa Verde e Mar 
D. Vale Nevado 
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INFORMÁTICA BÁSICA 

Considerando os sistemas operacionais 
Microsoft, indique aquele que representa a sua 
última versão disponibilizada: 

abaixo, NÃO É um 

Das teclas de atalho do Microsoft Word, versão 
2007, padrão Português Brasil, qual a função da 

+ “B”? 

 

Das teclas de atalho do Microsoft Excel, versão 
2007, padrão Português Brasil, qual a função 
da combinação de teclas “Alt” + “+”? 

Aciona a função “soma” de um intervalo de cédulas 

Dos arquivos listados abaixo, indique aquele 
que pode representar uma imagem, devido a 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

Condenado no processo do mensalão por 
corrupção passiva, peculato e lavagem de 

diretor do Banco do Brasil fugiu 
para a Itália em 2013, usando documentos de 
um irmão morto, para escapar da prisão. No dia 
22 de setembro, o Conselho de Estado da Itália, 

tiça administrativa do 
país europeu, autorizou a sua extradição ao 
Brasil. De quem estamos falando? 

(Fonte: www.globo.com) 

Em relação ao Estado de Santa Catarina, 
alternativa que NÃO representa uma 

(Fonte: www.sc.gov.br) 

http://www.globo.com)
http://www.sc.gov.br)
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CONCURSO PÚBLICO 

20. Recentemente a economia brasileira foi 
abalada com um rombo no orçamento da união, 
resultando em alta do dólar, juros e demais 
impactos. Qual a principal proposta do governo 
federal, apontada como solução deste déficit 
orçamentário? 

(Fonte: www.globo.com)

A. Redução do salário de prefeitos e secretários 
B. Congelamento do valor do dólar 
C. Volta da CPMF (imposto do cheque) 
D. Baixar os juros, para aquecimento da economia
 
21. Das opções abaixo, indique aquele em que o 

evento NÃO teve nenhum episódio em terras 
catarinenses: 

(Fonte: www.sc.gov.br)

A. Guerra do Contestado 
B. Guerra dos Farrapos 
C. Guerra dos Canudos 
D. Guerra do Paraguai 
 
22. Qual a atual denominação da rodovia estadual 

que dá acesso ao Município de Imbuia, que 
parte da rodovia estadual que liga os 
municípios de Ituporanga e Vidal Ramos?

(Fonte: www.sc.gov.br)

A. SC 486 
B. SC 407 
C. SC 408 
D. SC 350 
 
23. Situada no centro da cidade em frente da 

Igreja Matriz. Destaque-se por estar sempre 
florida e pelos seus salgueiros (chorão). No 
centro da praça se faz presente chafariz fora de 
funcionamento que serve de suporte 
flores de todos os tipos. Qual o nome desta 
Praça? 

(Fonte: www.imbuia.sc.gov.br)

A. Praça José Horacio Laurindo 
B. Praça dos Pioneiros 
C. Praça Antônio Laurindo 
D. Praça Bernadino de Andrade 
 
24. Sobre o município de IMBUIA, é CORRETO 

afirmar: 
(Fonte: www.imbuia.sc.gov.br)

A. Que seu nome se deu em virtude da escassez da 
madeira de lei chamada "imbuia". 

B. Em 1926, os pioneiros de Imbuia se estabeleceram 
na localidade de Chapadão do Rio dos Índios.

C. A árvore imbuia, comum no município, é considerada 
a árvore símbolo, representativa do Estado de Santa 
Catarina. 

D. Em 23 de Agosto de 1960, foi criado o Município de 
Imbuia. 

 
25. Ainda sobre o município de IMBUIA, é 

INCORRETO afirmar: 
(Fonte: www.imbuia.sc.gov.br)

A. Vidal Ramos, Ituporanga e Leoberto Leal são 
municípios limítrofes. 

B. Tem uma altitude média de 718 metros. 
C. Foi distrito de Ituporanga até a sua emancipação.
D. Celebra a tradicional Festa Nacional do Milho Verde 

(FENIVE). 
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Recentemente a economia brasileira foi 
abalada com um rombo no orçamento da união, 
resultando em alta do dólar, juros e demais 
impactos. Qual a principal proposta do governo 
federal, apontada como solução deste déficit 

(Fonte: www.globo.com) 
 

Baixar os juros, para aquecimento da economia 

Das opções abaixo, indique aquele em que o 
evento NÃO teve nenhum episódio em terras 

(Fonte: www.sc.gov.br) 

Qual a atual denominação da rodovia estadual 
que dá acesso ao Município de Imbuia, que 
parte da rodovia estadual que liga os 
municípios de Ituporanga e Vidal Ramos? 

(Fonte: www.sc.gov.br) 

Situada no centro da cidade em frente da 
se por estar sempre 

florida e pelos seus salgueiros (chorão). No 
centro da praça se faz presente chafariz fora de 
funcionamento que serve de suporte para 
flores de todos os tipos. Qual o nome desta 

(Fonte: www.imbuia.sc.gov.br) 

Sobre o município de IMBUIA, é CORRETO 

(Fonte: www.imbuia.sc.gov.br) 
Que seu nome se deu em virtude da escassez da 

Em 1926, os pioneiros de Imbuia se estabeleceram 
na localidade de Chapadão do Rio dos Índios. 

considerada 
a árvore símbolo, representativa do Estado de Santa 

Em 23 de Agosto de 1960, foi criado o Município de 

Ainda sobre o município de IMBUIA, é 

(Fonte: www.imbuia.sc.gov.br) 
Leoberto Leal são 

Foi distrito de Ituporanga até a sua emancipação. 
Celebra a tradicional Festa Nacional do Milho Verde 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. A ideia básica de um TD 
condição é calcular a probabilidade de um 
paciente ter a doença quando o resultado é 
positivo. A probabilidade pré
método diagnóstico pode ser entendida como:

A. Valor preditivo negativo 
B. Sensibilidade 
C. Especificidade   
D. Prevalência da doença na população em es
 
27. A retomada de uma vida ativa e sem dor é o 

principal objetivo após a cirurgia de prótese do 
quadril. Dúvidas são frequentes a respeito da 
recuperação, especialmente quando voltar a 
dirigir, atividades sexuais, esportes, subir 
escadas e acompanhamento. Um p
reabilitação organizado ajuda os pacientes 
nestas questões e reduz o mancar, acelera a 
recuperação da função e o retorno a uma vida 
ativa.   Sobre a  artoplastia bilateral é correto 
afirmar que: 

A. A obesidade é o principal fator de risco para 
osteoartrite. 

B. Na osteoartrite, os achados radiológicos se 
correlacionam de forma precária com a presença e a 
intensidade da dor. 

C. Para o diagnóstico da osteoartrite é necessário a 
solicitação do hemograma, do PCR, VHS, Fator 
reumatoide e antiCCP. 

D. A rigidez matinal proeminente e acometimento de 
múltiplas articulações, sobretudo punhos, cotovelos e 
tornozelos, sugerem o quadro de osteoartrite.

 
28. 

A doença cardíaca é um termo usado para 
descrever vários tipos de doenças do coração. A 
doença arterial coronária, também chamada de 
doença da artéria coronária, ocorre quando 
uma placa de colesterol e outras substâncias se 
acumulam no interior das artérias coronárias, 
aquelas que fornecem sangue rico em oxigênio 
para o coração. Analise as assertiva
acerca do tratamento do paciente portador da 
Doença Arterial Coronária (DAC) e indique a 
INCORRETA, de acordo com os aspectos 
fundamentais: 

A. O tratamento de doenças associadas que possam 
precipitar ou piorar a angina. 

B. As medidas não farmacológicas, sobretudo a 
mudança no estilo de vida. 

C. A revascularização miocárdica, quando indicada, e 
somente por técnica percutânea.

D. Terapia medicamentosa. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

A ideia básica de um TD para uma dada 
condição é calcular a probabilidade de um 
paciente ter a doença quando o resultado é 
positivo. A probabilidade pré-teste de um 
método diagnóstico pode ser entendida como: 

revalência da doença na população em estudo 

A retomada de uma vida ativa e sem dor é o 
principal objetivo após a cirurgia de prótese do 
quadril. Dúvidas são frequentes a respeito da 
recuperação, especialmente quando voltar a 
dirigir, atividades sexuais, esportes, subir 
escadas e acompanhamento. Um programa de 
reabilitação organizado ajuda os pacientes 
nestas questões e reduz o mancar, acelera a 
recuperação da função e o retorno a uma vida 

Sobre a  artoplastia bilateral é correto 

obesidade é o principal fator de risco para a 

a osteoartrite, os achados radiológicos se 
correlacionam de forma precária com a presença e a 

ara o diagnóstico da osteoartrite é necessário a 
solicitação do hemograma, do PCR, VHS, Fator 

rigidez matinal proeminente e acometimento de 
múltiplas articulações, sobretudo punhos, cotovelos e 
tornozelos, sugerem o quadro de osteoartrite. 

 
A doença cardíaca é um termo usado para 
descrever vários tipos de doenças do coração. A 

arterial coronária, também chamada de 
doença da artéria coronária, ocorre quando 
uma placa de colesterol e outras substâncias se 
acumulam no interior das artérias coronárias, 
aquelas que fornecem sangue rico em oxigênio 
para o coração. Analise as assertivas abaixo 
acerca do tratamento do paciente portador da 
Doença Arterial Coronária (DAC) e indique a 
INCORRETA, de acordo com os aspectos 

tratamento de doenças associadas que possam 

farmacológicas, sobretudo a 

revascularização miocárdica, quando indicada, e 
 

http://www.globo.com)
http://www.sc.gov.br)
http://www.sc.gov.br)
http://www.imbuia.sc.gov.br)
http://www.imbuia.sc.gov.br)
http://www.imbuia.sc.gov.br)
http://www.globo.com)
http://www.sc.gov.br)
http://www.sc.gov.br)
http://www.imbuia.sc.gov.br)
http://www.imbuia.sc.gov.br)
http://www.imbuia.sc.gov.br)


 

 
CADERNO DE PROVA: 01 - Médico 

CONCURSO PÚBLICO 

29. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma 
condição clínica multifatorial caracterizada por 
níveis elevados e sustentados de pressão 
arterial (PA). De acordo com a última diretriz 
brasileira de hipertensão arterial, um paciente 
classificado como Hipertensão estágio I tem 
sua pressão sistólica e diastólica no intervalo:

A. 130-139 x 80-89 
B. 140-159 x 90-99 
C. 160-179 x 100-109 
D. ≥ 180 x ≥ 110 
 
30. A anemia não é um diagnóstico, mas sim um 

sinal de doença. Significa que existe uma 
doença de base a ser investigada. A anemia 
que se apresenta com VCM > 110 fl
homocisteína e ácido metilmalônico elevados é:

A. Hemocromatose  
B. Anemia ferropriva 
C. Anemia hemolítica 
D. Anemia megaloblástica 
 
31. Segundo o Caderno de normas para Educação 

Permanente de Controle Social do Sistema 
Único de Saúde, a 12.ª Conferência Nacional de 
Saúde recomendou a realização de ações para 
educação permanente e propôs que as 
atividades do Conselheiro de Saúde fossem 
consideradas de relevância pública. Essa 
proposição foi contemplada na Resolução n.º 
333/2003, aprovada pelo (a): 

A. Conselho Nacional de Saúde 
B. Fundo Nacional de Saúde 
C. Programa de Diretrizes Clínicas 
D. Comissão de Intergestores Tripartite 

 
32. Segundo a Coletânea de normas de Controle 

Social do Sistema Único de Saúde - SUS, As 
Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite 
são reconhecidas como foros de negociação e 
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos 
operacionais do Sistema Único de Saúde. A 
atuação das Comissões Intergestores Bipartite 
e Tripartite terá por objetivo: 

A. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito 
sanitário, integração de territórios, referência e 
contrarreferência e demais aspectos vinculados à 
integração das ações e serviços de saúde entre os 
entes federados. 

B. Receber recursos do orçamento geral da União por 
meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no 
custeio de suas despesas institucionais, podendo 
ainda celebrar convênios com a União. 

C. Estabelecer as diretrizes a serem observadas na 
elaboração dos planos de saúde, em função das 
características epidemiológicas e da organização dos 
serviços em cada jurisdição administrativa. 

D. Acompanhar,  através de seu sistema de auditoria, a 
conformidade à programação aprovada da aplicação 
dos recursos repassados a Estados e Municípios. 
Constatada a malversação, desvio ou não aplicação 
dos recursos, caberá aplicar as medidas previstas em 
lei. 
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A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma 
caracterizada por 

níveis elevados e sustentados de pressão 
arterial (PA). De acordo com a última diretriz 
brasileira de hipertensão arterial, um paciente 
classificado como Hipertensão estágio I tem 
sua pressão sistólica e diastólica no intervalo: 

A anemia não é um diagnóstico, mas sim um 
sinal de doença. Significa que existe uma 
doença de base a ser investigada. A anemia 
que se apresenta com VCM > 110 fl, 
homocisteína e ácido metilmalônico elevados é: 

Segundo o Caderno de normas para Educação 
Permanente de Controle Social do Sistema 

Conferência Nacional de 
Saúde recomendou a realização de ações para 
educação permanente e propôs que as 
atividades do Conselheiro de Saúde fossem 
consideradas de relevância pública. Essa 
proposição foi contemplada na Resolução n.º 

Segundo a Coletânea de normas de Controle 
SUS, As 

Bipartite e Tripartite 
são reconhecidas como foros de negociação e 
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos 
operacionais do Sistema Único de Saúde. A 
atuação das Comissões Intergestores Bipartite 

bre as regiões de saúde, distrito 
sanitário, integração de territórios, referência e 
contrarreferência e demais aspectos vinculados à 
integração das ações e serviços de saúde entre os 

Receber recursos do orçamento geral da União por 
io do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no 

custeio de suas despesas institucionais, podendo 

Estabelecer as diretrizes a serem observadas na 
elaboração dos planos de saúde, em função das 

epidemiológicas e da organização dos 

Acompanhar,  através de seu sistema de auditoria, a 
conformidade à programação aprovada da aplicação 
dos recursos repassados a Estados e Municípios. 

ão, desvio ou não aplicação 
dos recursos, caberá aplicar as medidas previstas em 

33. Taquicardia sinusal e hipertensão arterial 
sistólica são comuns, e a fibrilação atrial pode 
estar presente, principalmente em idosos. 
Sinais oculares como retração pal
fixo ou assustado e sinal de lid
decorrentes da hiperatividade adrenérgica e 
podem ser observados em qualquer quadro de 
Tireotoxicose. No entanto, a presença de sinais 
como hiperemia conjuntival e palpebral, edema 
palpebral, quemose, paralisia de músculos 
extraoculares ou exoftalmia são característicos 
da: 

A. Tireóide Nodular Tóxica 
B. Doeça de Hashimoto 
C. Doença de Graves 
D. Tireoidite Infecciosa 
 
34. Com relação às alterações liquóricas 

encontradas nas encefalites é correto dizer:
A. Ocorre diminuição da pressão, pleocitose de 5

células/mm3 com predomínio linfocitário.
B. Na fase inicial da infecção a contagem celular pode 

estar normal ou apresentar predomínio de linfócitos, 
da mesma forma que na meningite viral.

C. A glicorraquia é quadro anormal nas infecções virais, 
pode estar levemente aumentada na infecção por 
caxumba ou por enterovírus. 

D. A taxa de proteínas está elevada, entre 0,5 e 1 g/l.
 
35. Após realizar a eletroforese de Hemoglobina, 

identificou-se no exame de um dos pacientes a 
presença de Hemoglobina S, que indica o 
diagnóstico de: 

A. Anemia Megaloblástica 
B. Talassemia Major 
C. Anemia Falciforme 
D. Anemia Hemolítica Autoimune 
 
36. O choque Distributivo é caracterizado por 

inadequação entre a demanda 
oferta de oxigênio por uma alteração no fluxo 
sanguíneo. Dessa forma, temos tecidos com 
fluxo sanguíneo elevado em relação à 
necessidade e outros com fluxo sanguíneo 
elevado em termos numéricos, mas insuficiente 
para atender às necessidades me
como ocorre no: 

A. Choque Séptico,  no Choque Neurogênico e na 
Anafilaxia. 

B. Infarto Agudo do Miocárdio, em Arritmias e nas 
Miocardites. 

C. Tamponamento Cardíaco, Tromboembolismo 
Pulmonar e no Pneumotórax Hipertensivo.

D. Sequestro de Líquidos, nas Hemorragias e quadros 
severos de Desidratação. 

 
37. Com relação as manifestações clínicas da 

Hipocalcemia é correto afirmar:
A. Em hipocalcemias graves < 2,5 mEq

mais afetados passam a ser os músculos e células 
renais tubulares com aparecimento de fraqueza, ou 
paralisias, com níveis séricos em torno de 2 mEq/L, 
podem causar paralisia ascendente e insuficiência 
respiratória. Além disso, a miopatia pod
rabdomiólise, gerando mioglobinúria e insuficiência 
renal aguda. 
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Taquicardia sinusal e hipertensão arterial 
sistólica são comuns, e a fibrilação atrial pode 
estar presente, principalmente em idosos. 
Sinais oculares como retração palpebral, olhar 
fixo ou assustado e sinal de lid-lag são 
decorrentes da hiperatividade adrenérgica e 
podem ser observados em qualquer quadro de 
Tireotoxicose. No entanto, a presença de sinais 
como hiperemia conjuntival e palpebral, edema 

paralisia de músculos 
extraoculares ou exoftalmia são característicos 

Com relação às alterações liquóricas 
encontradas nas encefalites é correto dizer: 
Ocorre diminuição da pressão, pleocitose de 5-1000 
células/mm3 com predomínio linfocitário. 
Na fase inicial da infecção a contagem celular pode 
estar normal ou apresentar predomínio de linfócitos, 
da mesma forma que na meningite viral. 

glicorraquia é quadro anormal nas infecções virais, 
pode estar levemente aumentada na infecção por 

A taxa de proteínas está elevada, entre 0,5 e 1 g/l. 

Após realizar a eletroforese de Hemoglobina, 
de um dos pacientes a 

presença de Hemoglobina S, que indica o 

O choque Distributivo é caracterizado por 
inadequação entre a demanda tecidual e a 
oferta de oxigênio por uma alteração no fluxo 
sanguíneo. Dessa forma, temos tecidos com 
fluxo sanguíneo elevado em relação à 
necessidade e outros com fluxo sanguíneo 
elevado em termos numéricos, mas insuficiente 
para atender às necessidades metabólicas, 

Choque Séptico,  no Choque Neurogênico e na 

Infarto Agudo do Miocárdio, em Arritmias e nas 

Tamponamento Cardíaco, Tromboembolismo 
Pulmonar e no Pneumotórax Hipertensivo. 

Líquidos, nas Hemorragias e quadros 

Com relação as manifestações clínicas da 
Hipocalcemia é correto afirmar: 
Em hipocalcemias graves < 2,5 mEq/L, os tecidos 
mais afetados passam a ser os músculos e células 
renais tubulares com aparecimento de fraqueza, ou 
paralisias, com níveis séricos em torno de 2 mEq/L, 
podem causar paralisia ascendente e insuficiência 
respiratória. Além disso, a miopatia pode evoluir para 
rabdomiólise, gerando mioglobinúria e insuficiência 
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B. Dependem da rapidez da instalação do déficit e se 
correlacionam com a hipomagnesemia. Geralmente 
não aparecem até um cálcio sérico total de 7,0
mg/dL. Nos casos agudos aparecem sintomas 
neuromusculares- como tetania, mialgia, câimbras e 
mesmo disfagia, psiquiátricos - como ansiedade, 
irritabilidade, psicose, demência, e cardíacos 
prolongamento do segmento ST, aumento do 
intervalo QT e ondas T invertidas, além de s
reversível de miocardiopatia. 

C. Os sintomas são inespecíficos e os gastrintestinais 
são os mais comuns: anorexia, náusea, vômitos dor 
abdominal e constipação. Fadiga, letargia e fraqueza 
muscular também podem estar presentes. Pode 
induzir a diabetes insípidus nefrogênica com intensa 
poliúria com piora da hipocalcemia pela depleção de 
volume. Em casos graves, podem ocorrer ulcera 
péptica, nefrocalcinose, pancreatite e mesmo 
hipertensão, no eletrocardiograma pode haver 
diminuição do intervalo QT. Abaixo de 6 mg/dL pode 
haver psicose orgânica, alucinações, estupor e coma.

D. Os pacientes com hipocalcemia moderada (4 
mg/dL) podem exibir sinais e sintomas, incluindo 
náuseas, vômitos, reflexos tendinosos profundos 
abolidos, hipotensão, bradicardia e alterações do ECG 
(por exemplo, o aumento do intervalo PR, QRS 
alargado). Já a hipocalcemia grave (< 2,5mg/dL), 
pode resultar em insuficiência respiratória, 
hipotensão refratária, bloqueio atrioventricular, 
parada cardíaca e morte. 

 

38. De acordo com as diretrizes clínicas para 
identificação e estratificação da dor torácica, 
leia as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
I. São características clínicas da dor 

ocasionada no Infarto Agudo do Miocárdio: 
Início súbito, com duração ≥ 30 minutos. 
Associação com dispneia, fraqueza, náuseas 
e vômito. 

II. São características clínicas da dor 
ocasionada no Embolismo  Pulmonar: Dor 
muito intensa, refratária; geralmente em 
um contexto de hipertensão ou de um 
distúrbio subjacente do tecido conjuntivo, 
(síndrome de Marfan). 

III. São características clínicas da
ocasionada na Costocondrite (Síndrome de 
Tietze): Reprodução pela pressão sobre a 
articulação, afetada. Pode haver edema e 
inflamação no local. 

A. Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
B. Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
C. Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
D. Todas as afirmativas estão corretas. 
 

39. De acordo com o Caderno de Atenção Básica 
sobre o Envelhecimento do Ministério da 
Saúde, nas descrições sobre os problemas de 
saúde comuns no Idoso é correto afirmar 

A. Cerca de um terço das pessoas idosas referem algum 
grau de declínio na acuidade auditiva. A presbiacusia 
- perda progressiva da capacidade de diferenciar os 
sons de baixa frequência – é uma das causa mais 
comuns relacionadas a essa queixa. Muitas 
idoso pode não perceber essa perda e, por essa 
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Dependem da rapidez da instalação do déficit e se 
correlacionam com a hipomagnesemia. Geralmente 
não aparecem até um cálcio sérico total de 7,0–7,5 

aparecem sintomas 
como tetania, mialgia, câimbras e 

como ansiedade, 
irritabilidade, psicose, demência, e cardíacos - como 
prolongamento do segmento ST, aumento do 
intervalo QT e ondas T invertidas, além de ser causa 

Os sintomas são inespecíficos e os gastrintestinais 
são os mais comuns: anorexia, náusea, vômitos dor 
abdominal e constipação. Fadiga, letargia e fraqueza 
muscular também podem estar presentes. Pode 
induzir a diabetes insípidus nefrogênica com intensa 

úria com piora da hipocalcemia pela depleção de 
volume. Em casos graves, podem ocorrer ulcera 
péptica, nefrocalcinose, pancreatite e mesmo 
hipertensão, no eletrocardiograma pode haver 
diminuição do intervalo QT. Abaixo de 6 mg/dL pode 

a, alucinações, estupor e coma. 
Os pacientes com hipocalcemia moderada (4 - 12,5 
mg/dL) podem exibir sinais e sintomas, incluindo 
náuseas, vômitos, reflexos tendinosos profundos 
abolidos, hipotensão, bradicardia e alterações do ECG 

nto do intervalo PR, QRS 
alargado). Já a hipocalcemia grave (< 2,5mg/dL), 
pode resultar em insuficiência respiratória, 
hipotensão refratária, bloqueio atrioventricular, 

De acordo com as diretrizes clínicas para 
stratificação da dor torácica, 

leia as afirmativas abaixo e assinale a 

características clínicas da dor 
Miocárdio: 

≥ 30 minutos. 
dispneia, fraqueza, náuseas 

São características clínicas da dor 
Pulmonar: Dor 

; geralmente em 
hipertensão ou de um 

bjacente do tecido conjuntivo, 

São características clínicas da dor 
(Síndrome de 

a pressão sobre a 
afetada. Pode haver edema e 

 
 

De acordo com o Caderno de Atenção Básica 
sobre o Envelhecimento do Ministério da 
Saúde, nas descrições sobre os problemas de 
saúde comuns no Idoso é correto afirmar que: 
Cerca de um terço das pessoas idosas referem algum 
grau de declínio na acuidade auditiva. A presbiacusia 

perda progressiva da capacidade de diferenciar os 
é uma das causa mais 

comuns relacionadas a essa queixa. Muitas vezes, o 
idoso pode não perceber essa perda e, por essa 

razão, não referi-la. Para auxiliar nessa verificação 
pode-se utilizar o “teste do sussurro”.

B. As mulheres após a menopausa, principalmente, após 
os 60 anos, normalmente apresentam algum 
desconforto nas relações sexuais com penetração 
vaginal, devido às condições de hiperestrogenismo e, 
consequentemente, hipertrofia dos tecidos genitais. A 
utilização de um creme vaginal à base de estriol, 2ml, 
uma a duas vezes por semana, permite uma 
manutenção do trofismo do epitélio, favorecendo 
uma melhoria nas condições genitais para o exercício 
pleno da sexualidade. 

C. A situação vacinal da pessoa idosa também 
inquirida de forma sistemática. Recomenda
dose anual da vacina contra influenza no outono. 
Idosos com mais de 60 anos devem também receber 
ao menos uma dose de vacina anti
durante a vida. Os idosos institucionalizados e não 
vacinados deverão receber uma dose da vacina e 
outra após dois anos da primeira, caso a indicação 
persista. 

D. A presença de depressão entre as pessoas idosas 
tem impacto negativo em sua vida. Quanto mais 
grave o quadro inicial, aliado à não existência de 
tratamento adequado, pior o prognóstico. As pessoas 
idosas com depressão tendem a apresentar maior 
comprometimento físico, social e funcional afetando 
sua qualidade de vida. Evidências sugerem que é 
necessário instituir precocemente o tratamento. É 
fundamental a construção de um projeto terapêutico 
singular (PTS), a partir do Acolhimento e da 
Avaliação, incluindo diferentes estratégias que 
possam atender às necessidades dos usuários.

 

40. De acordo com a Portaria Nº 373, de 27 de 
Fevereiro de 2002 do Ministério
Estabelece o processo de Regionalização como 
estratégia de hierarquização dos serviços de 
saúde e de busca de maior equidade, o 
processo de Regionalização deverá:

A. Fundamentar-se na conformação de sistemas 
funcionais e resolutivos de assis
meio da organização dos territórios estaduais em 
regiões/microrregiões e módulos assistenciais.

B. Contemplar uma lógica de planejamento integrado, 
compreendendo as noções de territorialidade, na 
identificação de prioridades de 
conformação de sistemas funcionais de saúde, não 
necessariamente restritos à abrangência municipal, 
mas respeitando seus limites como unidade 
indivisível, de forma a garantir o acesso dos cidadãos 
a todas as ações e serviços necessários pa
resolução de seus problemas de saúde, otimizando os 
recursos disponíveis. 

C. Definir um conjunto mínimo de procedimentos de 
média complexidade como primeiro nível de 
referência intermunicipal, com acesso garantido a 
toda a população no âmbito microrr
em um ou mais módulos assistenciais.

D. Definir as prioridades de investimentos para garantir 
o acesso da população a serviços de boa qualidade, o 
que pode, dependendo das características do estado, 
requerer desconcentração ou concentra
otimização da oferta de serviços, tendo em vista a 
melhor utilização dos recursos disponíveis, a garantia 
de economia de escala e melhor qualidade

 

Página 5 de 5 

Serviços Ltda. 
| CREA/SC: 130678-2 

 

Bombinhas/SC 
 

MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC   
 

PROVA 

1 
TIPO 01 

la. Para auxiliar nessa verificação 
se utilizar o “teste do sussurro”. 

As mulheres após a menopausa, principalmente, após 
os 60 anos, normalmente apresentam algum 
desconforto nas relações sexuais com penetração 
vaginal, devido às condições de hiperestrogenismo e, 
consequentemente, hipertrofia dos tecidos genitais. A 

o de um creme vaginal à base de estriol, 2ml, 
uma a duas vezes por semana, permite uma 
manutenção do trofismo do epitélio, favorecendo 
uma melhoria nas condições genitais para o exercício 

A situação vacinal da pessoa idosa também deve ser 
inquirida de forma sistemática. Recomenda-se uma 
dose anual da vacina contra influenza no outono. 
Idosos com mais de 60 anos devem também receber 
ao menos uma dose de vacina anti-pneumocócica 
durante a vida. Os idosos institucionalizados e não 

inados deverão receber uma dose da vacina e 
outra após dois anos da primeira, caso a indicação 

A presença de depressão entre as pessoas idosas 
tem impacto negativo em sua vida. Quanto mais 
grave o quadro inicial, aliado à não existência de 

atamento adequado, pior o prognóstico. As pessoas 
idosas com depressão tendem a apresentar maior 
comprometimento físico, social e funcional afetando 
sua qualidade de vida. Evidências sugerem que é 
necessário instituir precocemente o tratamento. É 

al a construção de um projeto terapêutico 
singular (PTS), a partir do Acolhimento e da 
Avaliação, incluindo diferentes estratégias que 
possam atender às necessidades dos usuários. 

De acordo com a Portaria Nº 373, de 27 de 
Fevereiro de 2002 do Ministério da Saúde que 
Estabelece o processo de Regionalização como 
estratégia de hierarquização dos serviços de 
saúde e de busca de maior equidade, o 
processo de Regionalização deverá: 

se na conformação de sistemas 
funcionais e resolutivos de assistência à saúde, por 
meio da organização dos territórios estaduais em 
regiões/microrregiões e módulos assistenciais. 
Contemplar uma lógica de planejamento integrado, 
compreendendo as noções de territorialidade, na 
identificação de prioridades de intervenção e de 
conformação de sistemas funcionais de saúde, não 
necessariamente restritos à abrangência municipal, 
mas respeitando seus limites como unidade 
indivisível, de forma a garantir o acesso dos cidadãos 
a todas as ações e serviços necessários para a 
resolução de seus problemas de saúde, otimizando os 

Definir um conjunto mínimo de procedimentos de 
média complexidade como primeiro nível de 
referência intermunicipal, com acesso garantido a 
toda a população no âmbito microrregional, ofertados 
em um ou mais módulos assistenciais. 
Definir as prioridades de investimentos para garantir 
o acesso da população a serviços de boa qualidade, o 
que pode, dependendo das características do estado, 
requerer desconcentração ou concentração para a 
otimização da oferta de serviços, tendo em vista a 
melhor utilização dos recursos disponíveis, a garantia 
de economia de escala e melhor qualidade. 




