
  

 

Concurso Público 
Código: 385 

 

MÉDICO 
 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Língua Portuguesa  
Legislação 
Conhecimentos Específicos  

10 
10 
30 

Total de questões                                                               -                                                       50 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do 

recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, e somente poderá levar o seu caderno de 
provas uma hora antes do horário do término da prova.  

 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala deverão permanecer até o último candidato concluí-la, a fim de acompanhar os 

fiscais até a sala da coordenação para que sejam lacrados os envelopes. Somente após este procedimento poderão 
retirar-se do local. 

 
• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 

entrega do material na mesa do fiscal. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
  

A tuberculose é uma doença causada por germes 
que são transmitidos de pessoa para pessoa através do 
ar. Normalmente afeta pulmões, mas é capaz de atingir 
outras partes do corpo como cérebro, rins ou coluna 
vertebral. Ela pode ser fatal sem diagnóstico e tratamento 
adequado. 

Além disso, esse problema muitas vezes se torna 
uma tuberculose multirresistente. Essa forma é 
diagnosticada quando o paciente não responde ao menos 
____ dois dos melhores fármacos para tratá-la – 
isoniazida e rifampicina, medicamentos de primeira linha 
utilizados para tratar grande parte das pessoas 
diagnosticadas. 

Dentre as razões dessa resistência está o 
tratamento incompleto. Caso as medicações não sejam 
administradas corretamente, as bactérias mais fracas até 
são eliminadas, mas as mais fortes sobrevivem. São 
essas últimas que podem crescer e constituir essa forma 
mais difícil de curar da doença. 

Pessoas com sistema imunológico enfraquecido 
costumam ser mais propensas ____ desenvolver a 
tuberculose multirresistente – como aquelas que possuem 
HIV ou câncer, por exemplo. Há ainda outros fatores que 
colaboram, como contato com pessoas infectadas ou não 
realizar o tratamento conforme prescrição médica. 

Essa resistência aos fármacos é diagnosticada 
através de ensaios laboratoriais específicos. Eles testam 
as bactérias para sensibilidade ____ drogas ou aos 
padrões de resistência. Tais técnicas são capazes de 
fornecer resultados dentro de poucas horas. 

 

http://doutissima.com.br/2015/12/27/tuberculose... - adaptado. 
 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 

a) a - a - às 
b) à - à - às 
c) a - à - as 
d) à - a - as 
 

 

2) Em relação ao texto, analisar os itens abaixo: 
 

I - Tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa por meio 
do ar. 

II - A tuberculose pode levar à morte. 
III - A tuberculose multirresistente caracteriza-se pela não 

resposta do paciente aos medicamentos isoniazida e 
rifampicina. 

IV - Pessoas com HIV e câncer desenvolvem mais 
facilmente tuberculose multirresistente. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I, II e IV. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

3) Em relação ao acento indicativo de crase, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(...) Dar-se-ia à ela tudo o que pedisse. 
(...) Será assegurado o acesso à escola aos maiores de 

quatro anos de idade. 
(...) Conseguiremos manter às escolas funcionando até o 

mês de fevereiro. 
 

a) C - E - C. 
b) C - C - C. 
c) E - C - E. 
d) E - E - E. 
 

 

4) Assinalar a alternativa em que ambas as palavras estão 
redigidas CORRETAMENTE: 
 

a) Obsséquio - gentileza. 
b) Resplandecer - gerador. 
c) Exágono - elipce. 
d) Expediente - uzufruir. 
 

 

5) Quanto à concordância, analisar a sentença abaixo: 
 
A casa dos vizinhos é espaçosa (1ª parte). Os momentos 
felizes custam caro (2ª parte). Quem é os vencedores? 
(3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Totalmente correta. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
 

 

6) A palavra “devassa” é formada pelo processo 
denominado: 
 

a) Composição por justaposição. 
b) Composição por aglutinação. 
c) Derivação regressiva. 
d) Derivação parassintética. 
 

 

7) Assinalar a alternativa cuja palavra sublinhada 
classifica-se morfologicamente como preposição: 
 

a) Sem ele não iremos. 
b) Se for bastante quente, iremos ao balneário. 
c) Os jogos serão realizados por etapas. 
d) A final da competição dar-se-á no primeiro final de 

semana do ano. 
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8) Em relação aos homônimos e parônimos, analisar os 
itens abaixo quanto aos termos sublinhados nos contextos 
dados: 
 
I - A cena precisa ser descrita minuciosamente. 
II - É preciso ser discreto quanto ao resultado do 

concurso. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Os itens I e II estão corretos. 
c) Os itens I e II estão incorretos. 
d) Somente o item II está correto. 
 

9) A colocação do pronome sublinhado está INCORRETA 
em: 
 
a) Acredita-se que a competição não será ganha pela 

equipe favorita. 
b) Não se sabe o que motivou a briga. 
c) Quando se vota, se exerce a cidadania. 
d) Há de se considerar o apoio recebido dos amigos. 
 

10) A pontuação está INCORRETA em: 
 
a) É necessário fazer ajustes salariais ao final do ano, 

para que se possam pagar os salários do funcionalismo 
em dia. 

b) Funcionários serão demitidos devido à contenção de 
gastos, exceto os que não estejam fazendo hora extra 
na jornada de trabalho. 

c) Devido à crise econômica do país, empresas demitirão 
funcionários em grande escala. 

d) Nas relações trabalhistas, funcionários eficientes, se 
dão bem.  

  

LEGISLAÇÃO 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso, exceto a Lei 
Orgânica do Município, cujas atualizações deverão ser 
consideradas até a Emenda nº 44/13. 
 

11) Em conformidade com a Constituição Federal, no que 
se refere aos direitos sociais, assinalar a alternativa 
CORRETA em relação aos direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais: 
 
a) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os 

que percebem remuneração variável. 
b) Seguro-desemprego, em caso de desemprego 

voluntário. 
c) Salário mínimo, capaz de atender a suas necessidades 

vitais básicas e às de sua família, com reajustes 
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo 
permitida sua vinculação para qualquer fim.  

d) Remuneração do trabalho diurno superior à do noturno.  
 

12) Segundo a Constituição Federal, em relação à 
organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil que compreende a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Brasília é a Capital Federal. 
(---) Os Territórios Federais integram a União, e sua 

criação, transformação em Estado ou reintegração ao 
Estado de origem serão reguladas em lei 
complementar. 

(---) Os Estados não podem incorporar-se entre si, 
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios 
Federais. 

 
a) E - C - E. 
b) C - E - C. 
c) E - E - C. 
d) C - C - E. 
 

13) Em consonância com a Constituição Federal, 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e 
amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 

b) São penalmente inimputáveis os menores de 21 anos, 
sujeitos às normas da legislação especial. 

c) Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos 
transportes coletivos urbanos. 

d) A família, a sociedade e o Estado têm o dever de 
amparar as pessoas idosas, assegurando sua 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade 
e seu bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

 

14) De acordo com a Constituição Federal, as ações e os 
serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  
 
I - Centralização, com direção única em cada esfera de 

governo. 
II - Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

III - Participação da comunidade. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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15) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - A saúde é direito de todos e dever do Poder Público, 

garantida mediante políticas sociais, econômicas e 
ambientais, que visem à redução ou à eliminação do 
risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços de sua 
proteção, promoção e recuperação. 

II - É facultativa a cobrança ao usuário pela prestação de 
serviços de assistência à saúde mantidos pelo 
Município, ou de serviços contratados ou conveniados 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

16) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
analisar a sentença abaixo: 
 
O Município promoverá ação sistemática de proteção ao 
consumidor, de modo a garantir a segurança, a saúde e a 
defesa de seus interesses econômicos (1ª parte). A 
política de consumo será planejada e executada pelo 
Poder Público, com a participação de entidades 
representativas do consumidor (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

17) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - 
Estatuto dos Servidores Municipais, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O servidor tem direito a repouso remunerado, um dia a 

cada semana, preferencialmente aos sábados, bem 
como nos dias feriados civis e religiosos.  

b) A remuneração do dia de repouso corresponderá a um 
terço do dia normal de trabalho. 

c) Não são considerados já remunerados os dias de 
repouso semanal do servidor mensalista ou 
quinzenalista, cujo vencimento remunera 30 ou 15 dias, 
respectivamente. 

d) Na hipótese de servidores com remuneração por 
produção, peça ou tarefa, a remuneração do repouso 
corresponderá ao total da produção da semana, 
dividida pelos dias úteis da mesma semana. 

 

18) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - 
Estatuto dos Servidores Municipais, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) É vedado ao servidor, ressalvadas as vantagens de 

caráter individual, assim como as relativas à natureza 
ou ao local de trabalho, perceber mais do que o Prefeito 
Municipal. 

b) O tempo de serviço público prestado à Administração 
Direta, Indireta e Fundacional do Município de Caxias 
do Sul será computado para fins de avanços, 
gratificações e adicionais por tempo de serviço, 
aposentadoria e disponibilidade, exceto o prestado à 
Câmara de Vereadores, por ser de outra esfera de 
Poder. 

c) O pagamento da remuneração mensal dos servidores 
públicos do Município deverá ser realizado até o último 
dia útil do mês de trabalho prestado. 

d) Os vencimentos dos servidores são irredutíveis. 
 

19) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - 
Estatuto dos Servidores Municipais, em relação aos 
avanços, analisar os itens abaixo: 
 
I - Os cargos de provimento efetivo terão aumentos de 

vencimento de 10%, denominados avanços, calculados 
sobre a referência da classe promocional. 

II - Incluem-se da base de cálculo do avanço os aumentos 
trienais anteriormente concedidos. 

III - A cada triênio de serviço público corresponderá um 
avanço, cuja concessão será automática. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
 

20) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - 
Estatuto dos Servidores Municipais, em relação à 
reversão, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) É o retorno do aposentado à atividade no serviço 

público municipal, verificado, em processo, que não 
subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. 

b) Far-se-á a pedido ou ex officio. 
c) Poderá ser efetuada sem que, mediante inspeção 

médica, fique provada a capacidade para o exercício do 
cargo. 

d) Far-se-á no cargo anteriormente exercido ou, se 
transformado, no resultante da transformação. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) Sobre o Contrato Organizativo da Ação Pública da 
Saúde, disposto no Decreto nº 7.508/11, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

dispensa a identificação das necessidades de saúde 
locais e regionais. 

b) A humanização do atendimento do usuário será fator 
determinante para o estabelecimento das metas de 
saúde previstas no Contrato Organizativo da Ação 
Pública de Saúde.  

c) As normas de elaboração e os fluxos do Contrato 
Organizativo da Ação Pública de Saúde serão 
pactuados pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT), 
cabendo à Secretaria de Saúde Federal coordenar a 
sua implementação.  

d) No Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde 
ficarão estabelecidos os recursos financeiros que serão 
disponibilizados por cada um dos partícipes para sua 
execução, motivo pelo qual o Ministério da Saúde não 
poderá instituir formas de incentivo ao cumprimento das 
metas de saúde e à melhoria das ações e dos serviços 
de saúde.  

 

22) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, estão incluídas no 
campo de atuação do SUS, entre outras: 
 
I - A participação no controle e na fiscalização da 

produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos. 

II - A colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

III - A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
IV - A participação na formulação da política e na 

execução de ações de saneamento básico. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens II e IV. 
d) Todos os itens. 
 

23) Sobre a Política de Recursos Humanos prevista na Lei 
nº 8.080/90 - SUS, assinalar a alternativa INCORRETA: 
  
a) Os cargos e funções de chefia, direção e 

assessoramento, no âmbito do SUS, só poderão ser 
exercidos em regime de tempo integral. 

b) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos 
ou empregos não poderão exercer suas atividades em 
mais de um estabelecimento do SUS. 

c) As especializações na forma de treinamento em serviço 
sob supervisão serão regulamentadas por Comissão 
Nacional, garantida a participação das entidades 
profissionais correspondentes. 

d) A Política de Recursos Humanos na área da saúde 
será formalizada e executada, articuladamente, pelas 
diferentes esferas de governo. 

 

24) Em conformidade com a Portaria nº 1.271/14, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA:  
 
(---) A comunicação de doença, agravo ou evento de 

saúde pública de notificação compulsória à autoridade 
de saúde competente será realizada pelos 
responsáveis por estabelecimentos públicos ou 
privados educacionais de cuidado coletivo, além de 
serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e 
instituições de pesquisa. 

(---) A comunicação de doença, agravo ou evento de 
saúde pública de notificação compulsória pode ser 
realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão 
que deles tenha conhecimento. 

(---) A notificação compulsória semanal será feita à 
Secretaria de Saúde do Município do local onde reside 
o paciente com suspeita ou confirmação de doença ou 
agravo de notificação compulsória. 

(---) A autoridade de saúde que receber a notificação 
compulsória imediata não deverá informar esta às 
demais esferas de gestão do SUS após o recebimento 
da notificação para o conhecimento de qualquer uma 
das doenças ou agravos constantes no anexo dessa 
Portaria. 

 
a) C - C - E - E. 
b) C - E - E - C.  
c) C - C - C - E. 
d) E - E - C - C.  
 

25) Em conformidade com a Portaria nº 1.271/14, sobre a 
notificação compulsória imediata, analisar os itens abaixo: 
 
I - A notificação compulsória imediata é aquela realizada 

em até 12 horas, a partir do conhecimento da 
ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde 
pública, pelo meio de comunicação mais rápido 
disponível. 

II - A notificação compulsória imediata somente é 
necessária nos casos de conhecimento da ocorrência 
de evento de saúde pública, devendo ser realizada pelo 
meio de comunicação mais rápido disponível. 

III - A notificação compulsória imediata é aquela realizada 
em até 24 horas, a partir do conhecimento da 
ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde 
pública, pelo meio de comunicação mais rápido 
disponível. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item III. 
d) Nenhum dos itens. 
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26) Em concordância com o Código de Ética Profissional, 
é direito do Médico: 
 
I - Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados 

e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que 
não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as 
normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de 
Medicina da pertinente jurisdição. 

II - Decidir, em qualquer circunstância, levando em 
consideração sua experiência e capacidade 
profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente. 

III - Assumir responsabilidade por ato médico que não 
praticou ou do qual não participou. 

IV - Delegar a outros profissionais atos ou atribuições 
exclusivos da profissão médica. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I, II e IV. 
c) Somente o item III. 
d) Todos os itens. 
 

27) Em conformidade com as disposições previstas no 

Código de Ética Profissional, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA:  
 
(---) É permitido ao Médico deixar de assumir a 

responsabilidade pelos seus atos quando o ato pelo 
qual está sendo responsabilizado tiver sido solicitado 
pelo paciente. 

(---) O Médico portador de doença incapacitante para o 
exercício profissional, apurada pelo Conselho 
Regional de Medicina em procedimento administrativo 
com perícia médica, terá seu registro suspenso 
enquanto perdurar sua incapacidade. 

(---) O trabalho do Médico pode ser explorado por 
terceiros com objetivos de lucro. 

(---) O Médico se responsabilizará, em caráter pessoal e 
presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes 
de relação particular de confiança e executados com 
diligência, competência e prudência. 

 
a) C - C - C - E. 
b) E - E - C - C.  
c) E - C - E - E. 
d) E - C - E - C. 
 

28) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, 
analisar a sentença abaixo: 
 
A Política Nacional de Atenção Básica considera os 
termos “Atenção Básica” e “Atenção Primária à Saúde”, 
nas atuais concepções, como termos distintos (1ª parte). A 
Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da 
Família sua estratégia prioritária para expansão e 
consolidação da Atenção Básica (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

29) Em relação à vigilância em saúde, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A vigilância em saúde, entendida como uma forma de 
pensar e agir, tem como objetivo a análise ________ da 
situação de saúde da população e a organização e 
execução de práticas de saúde ________ ao 
enfrentamento dos problemas existentes. 
 
a) permanente - inadequadas 
b) permanente - adequadas   
c) efêmera - inadequadas 
d) efêmera - adequadas 
 

30) A Humanização vista não como programa, mas como 
política que atravessa as diferentes ações e instâncias 
gestoras do SUS, implica, entre outros: 
 
I - Construir trocas solidárias e comprometidas com a 

dupla tarefa de produção da saúde e produção de 
sujeitos. 

II - Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, 
destacando o aspecto subjetivo nelas presente. 

III - Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede 
do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e 
usuários. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

31) Em relação ao Programa Saúde na Escola (PSE), 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Tem como objetivo contribuir para a formação parcial 

dos estudantes por meio de ações de promoção, 
prevenção e atenção à saúde, com vistas ao 
enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem 
o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede 
pública de ensino. 

b) O público beneficiário engloba apenas os estudantes da 
Educação Básica e os estudantes da rede federal de 
Educação Profissional e Tecnológica e da Educação de 
Jovens e Adultos. Gestores, profissionais de educação 
e saúde e comunidade escolar não podem participar. 

c) No PSE, a criação dos Territórios locais é elaborada a 
partir das estratégias firmadas entre a escola, a partir 
de seu projeto político-pedagógico, e a unidade básica 
de saúde. 

d) As atividades de educação e saúde do PSE ocorrerão 
nos Territórios definidos segundo a área de 
abrangência da Estratégia Saúde da Família, não 
sendo possível o exercício de criação de núcleos e 
ligações entre os equipamentos públicos da saúde e da 
educação (escolas, centros de saúde e áreas de lazer, 
como praças, ginásios esportivos etc.). 

 



 
 

 

www.objetivas.com.br  6 

 

32) Os profissionais de saúde devem orientar as mães e 
cuidadores quanto ao preparo adequado das refeições 
lácteas e aos cuidados com a higiene. Em relação ao que 
é necessário recomendar, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Lavagem da superfície onde será preparada a refeição 

láctea com água e sabão. 
b) Utilizar água tratada, fervida e filtrada para a diluição do 

leite, se necessário. 
c) As refeições lácteas devem ser preparadas próximas ao 

momento do consumo. 
d) Pode-se oferecer à criança sobras da refeição láctea 

anterior. 
 

33) Sobre a saúde mental, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) As intervenções em saúde mental devem se restringir 

à cura de doenças.  
(---) Na Atenção Básica, o desenvolvimento de 

intervenções em saúde mental é construído no 
cotidiano dos encontros entre profissionais e usuários, 
em que ambos criam novas ferramentas e estratégias 
para compartilhar e construir juntos o cuidado em 
saúde. 

 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
 

34) Em relação ao diabetes gestacional, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Diabetes gestacional é um estado de hiperglicemia, 
______ severo que o diabetes tipo 1 e 2, detectado pela 
primeira vez na gravidez. Geralmente se resolve no 
período pós-parto e ______ retornar anos depois.  
 
a) mais - pode 
b) menos - pode 
c) mais - não pode 
d) menos - não pode 
 

35) Em relação ao tratamento da hipertensão arterial 
sistêmica, analisar os itens abaixo: 
 
I - O objetivo do tratamento é a manutenção de níveis 

pressóricos controlados conforme as características do 
paciente e tem por finalidade reduzir o risco de doenças 
cardiovasculares, diminuir a morbimortalidade e 
melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. 

II - A decisão de quando iniciar medicação anti-
hipertensiva deve ser considerada avaliando a 
preferência da pessoa, o seu grau de motivação para 
mudança de estilo de vida, os níveis pressóricos e o 
risco cardiovascular. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 

36) Considerando-se a doença arterial periférica, analisar 
os itens abaixo: 
 
I - De modo geral, os sintomas da oclusão arterial crônica 

decorrem da isquemia regional de músculos, pele e 
nervos. 

II - Na maioria dos casos, a aterosclerose é o fator causal 
e, mais raramente, arterites como a tromboangeíte 
obliterante. 

III - O início dos sintomas costuma ocorrer entre a quinta e 
a sétima década de vida, sendo duas vezes mais 
comum em mulheres. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
 

37) Em relação aos antagonistas da vitamina K, assinalar 
a alternativa CORRETA: 
 
a) Os anticoagulantes orais do grupo dos AVK (composto 

4-hidroxicumarínico) são atualmente os fármacos mais 
prescritos para anticoagulação ambulatorial dos 
pacientes, estando disponíveis no Brasil a varfarina e a 
femprocumona. 

b) O efeito antitrombótico da varfarina está primariamente 
associado ao aumento da produção de protrombina. 

c) A meia-vida da varfarina é de quatro horas. 
d) A meia-vida da femprocumona é bastante inferior à da 

varfarina. 
 

38) Em relação aos contraceptivos orais com 
progestogênio exclusivo, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Cerca de 40% das usuárias ovulam, com exceção das 

que utilizam formulação com desogestrel, em que a 
maioria dos ciclos são anovulatórios. 

b) Suprimem consistentemente as gonadotrofinas. 
c) Não estão associados ao surgimento de cistos 

funcionais. 
d) Estão associados à diminuição no risco relativo de 

gestação ectópica em comparação às usuárias de 
contraceptivos combinados, exceto as formulações com 
desogestrel. 
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39) Em relação à demência de Alzheimer, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) É uma amiloidose clássica. 
b) A amnésia retrógrada devido ao comprometimento da 

memória de curto prazo é a marca clínica da doença. 
c) Delírios e alucinações classicamente se iniciam na fase 

avançada da doença. 
d) O envolvimento da área pré-motora costuma ser mais 

tardio no Alzheimer, razão pela qual apraxias, inclusive 
da marcha, costumam aparecer apenas na fase 
moderada a avançada da doença. 

 

40) Em relação ao diagnóstico e manejo dos pacientes 
com quadro de dor abdominal, analisar os itens abaixo: 
 
I - A síndrome do intestino irritável apresenta-se com um 

quadro de pelo menos 12 semanas de sintomas 
contínuos ou recorrentes de dor abdominal, ou 
desconforto associado com alguns dos seguintes 
sintomas: alívio com a defecação, mudança na 
frequência das defecações e alteração no formato ou 
no aspecto das fezes. 

II - A ultrassonografia abdominal e pélvica apresenta 
maior fidedignidade do que a tomografia 
computadorizada na avaliação das doenças do sistema 
biliar e dos órgãos internos pélvicos. Está indicada 
como exame de escolha nos quadros de dor localizada 
no quadrante superior direito e em região suprapúbica.  

III - Nos quadros com suspeita de alteração metabólica, 
deve-se solicitar, além do hemograma completo, 
glicemia, função renal e eletrólitos. Nos quadros com 
suspeita de pancreatite, solicitar transaminase e lipase, 
lembrando que a lipase é mais sensível e a 
transaminase mais específica. 

IV - A conduta atual recomenda que o paciente, antes de 
ser diagnosticado, pode ser tratado com analgésicos 
opioides, que não levam ao erro diagnóstico nem à 
tomada de decisão terapêutica equivocada. Ressalta-
se, como exceção, os quadros de suspeita de 
pancreatite, pelo risco de agravamento por espasmo do 
esfíncter de Oddi com o uso de morfina. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, II e IV. 
d) Somente os itens III e IV. 
 

41) Dentre os fármacos abaixo, são agentes comumente 
associados à pneumonia aguda: 
 
I - Coccidiodes immitis. 
II - Histoplasma capsulatum. 
III - Serratia spp. 
IV - Streptococcus pyogenes. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I, III e IV. 
 

42) Em relação às causas mais frequentes de perda da 
acuidade visual, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Glaucoma. 
(2) Retinopatia diabética. 
(3) Buraco macular. 
 
(---) É uma microangiopatia progressiva, caracterizada por 

oclusão e danos aos pequenos vasos sanguíneos. 
(---) É uma neuropatia óptica, em que a lesão do nervo 

resulta em progressiva perda dos axônios das células 
ganglionares. 

(---) É a ausência de retina neurossensorial na região 
foveal ou perifoveal, deixando relativamente íntegros o 
epitélio pigmentar da retina e outras estruturas 
subjacentes. 

 
a) 2 - 1 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 1 - 3 - 2. 
 

43) A respeito dos distúrbios hemorrágicos e da 
deficiência dos fatores de coagulação, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) As deficiências congênitas dos fatores III, VIII e XII são 

distúrbios hereditários raros transmitidos de modo 
autossômico. 

b) As hemofilias incluem a hemofilia A, causada por uma 
deficiência do fator de coagulação IX, e a hemofilia B, 
causada por uma deficiência do fator VIII. 

c) O fator V é o único componente da fase de contato do 
sistema de coagulação que está associado a 
complicações hemorrágicas excessivas quando existe 
um estado de deficiência.  

d) O fator XIII está envolvido na cicatrização de feridas e 
no reparo tecidual e parece ser crucial para a 
manutenção de uma gravidez viável. 
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44) Dentre os medicamentos abaixo, aquele cuja 
administração concomitante com anfotericina B está 
relacionada à hipocalemia aumentada é: 
 
a) Ciclosporina. 
b) Cisplatina. 
c) Corticosteroides. 
d) Cidofovir. 
 

45) Sobre a diferenciação entre as doenças digestivas 
abaixo, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Esofagite eosinofílica. 
(2) Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE). 
 
(---) Prevalência de atopia muito alta. 
(---) pHmetria esofagiana normal. 
(---) Impactação alimentar é um achado clínico incomum. 
(---) Envolvimento do esôfago proximal. 
 
a) 1 - 1 - 2 - 1. 
b) 2 - 1 - 2 - 1. 
c) 1 - 2 - 2 - 2. 
d) 2 - 1 - 1 - 1. 
 

 
46) Em relação ao delirium, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O delirium pode ser definido como uma síndrome 

cerebral orgânica (encefalopatia) de natureza aguda, 
curso flutuante e causa irreversível. 

b) O principal domínio cognitivo afetado é o da memória e 
as principais causas de delirium incluem infecção 
(pulmonar, urinária ou intestinal), causa metabólica 
(insuficiência renal aguda, hiponatremia) e 
medicamentos (benzodiazepínicos, neurolépticos). 

c) Pessoas idosas com comprometimento cognitivo leve 
(CCL) têm maior risco de delirium em relação às que 
não têm CCL porque possuem menor reserva cognitiva. 
Após identificada e tratada a causa do delirium, os 
pacientes frequentemente retornam próximos ao estado 
de saúde prévio. 

d) O delirium tremens é uma causa menos comum de 
delirium em idosos e também acomete frequentemente 
alcoolistas, que, em sua maioria, desenvolvem o 
quadro uma ou duas semanas após cessar o uso de 
bebidas alcoólicas. No entanto, a taxa de mortalidade 
decorrente do delirium tremens é baixa, em torno de 
4% dos afetados pela síndrome. 

 

47) Em relação às vacinas recomendadas pelo Ministério 
da Saúde, como parte do calendário de vacinação do 
SUS, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) O esquema de vacinação atual é feito aos 2 e 6 

meses de idade com a vacina tetravalente e dois 
reforços com a tríplice bacteriana (aos 4 anos e 6 
anos, respectivamente). 

(---) A primeira dose da vacina contra hepatite B deve ser 
administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas 
de vida. O esquema básico se constitui de três doses, 
com intervalos de 30 dias da 1ª para a 2ª dose e 180 
dias da 1ª para a 3ª dose. 

(---) O esquema de vacinação para a vacina contra 
rotavírus consiste em uma dose aos 2 meses de idade 
e uma 2ª dose aos 4 meses. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - C. 
c) E - E - C. 
d) C - C - E. 
 

 
48) Em relação às arritmias cardíacas, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - A bradicardia sinusal pode ser causada por fármacos 

(β-bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio, 
amiodarona), tônus vagal aumentado (isquemia, infarto 
agudo do miocárdio, atletas), hipotireoidismo ou 
doenças do sistema de condução. 

II - O eletrocardiograma (ECG) na extrassístole 
supraventricular caracteriza-se por apresentar 
batimento prematuro, não precedido por onda P, com 
QRS alargado, diferente dos demais e com onda T 
oposta ao QRS. 

III - O tratamento dos episódios sustentados (> 30 
segundos) de Flutter atrial sem instabilidade 
hemodinâmica consiste em manobras vagais 
(massagem do seio carotídeo), adenosina, verapamil, 
diltiazem ou amiodarona. A ablação por radiofrequência 
apresenta baixa taxa de sucesso. 

IV - No tratamento da fibrilação atrial em pacientes com 
síndrome de Wolff-Parkinson-White, o uso de              
β-bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio e 
digoxina está contraindicado. As opções são 
amiodarona e procainamida. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I e IV. 
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49) Em relação à indução do trabalho de parto (TP), 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A ocitocina é um octapeptídeo produzido pelo 

hipotálamo e secretado pelo lobo anterior da hipófise 
durante o TP, que possui uma estrutura molecular 
muito semelhante ao hormônio naturético, tendo como 
efeito colateral o aumento da secreção de 
vasopressina. 

b) O misoprostol vaginal, comparado a outros métodos de 
indução, está ligado a um maior índice de taquissitolia, 
associada à alterações na frequência cardíaca fetal, 
sendo um método pouco seguro para a indução do TP, 
relacionado com o uso do misoprostol oral (100µg de 
4/4 horas). 

c) De maneira geral, a indução é restrita a apresentações 
cefálicas fletidas. Fetos com apresentação pélvica 
beneficiam-se mais de uma cesárea eletiva que de uma 
indução do TP. As apresentações córmicas e cefálica 
defletida são contraindicações absolutas da indução do 
TP. 

d) Quanto menor o índice de Bishop, maiores as chances 
de sucesso na indução do TP. Escores menores que 
quatro associam-se a maior sucesso na indução do 
parto, enquanto escores maiores que nove possuem 
maiores chances de falha na indução. 

 

50) Sobre riquetsioses, analisar os itens abaixo: 
 
I - Os agentes são pequenas bactérias gram-positivas que 

crescem dentro das células eucarióticas.  
II - A coxiella burnetti, o agente da febre Q, pertence ao 

filo de proteobacterias-y, relacionadas com a Legionella 
pneumophila e Francisella tularensis. 

III - O grupo da febre macular inclui as doenças 
transmitidas pelos carrapatos, a febre maculosa das 
montanhas rochosas e a febre pela mordida do 
carrapato africano.  

IV - O grupo do tifo é composto pela R. rickettsi, causando 
o tifo epidêmico transmitido pelo piolho, e a Rickettsia 
Felis, o agente do tifo murino, transmitido pelas 
pombas.  

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e IV. 
d) Somente os itens III e IV. 
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