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QUESTÃO 01 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta de 

acordo com a Constituição Federal de 1988. 

I – Os gestores locais do sistema único de saúde 

poderão admitir agentes comunitários de saúde e 

agentes de combate às endemias por meio de 

processo seletivo público. 

II -A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

III – É permitida a destinação de recursos públicos para 

auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 

lucrativos. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) Somente a alternativa III está correta. 

c) As alternativas I e II estão corretas. 

d) As alternativas II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 02 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta de 

acordo com as competências do sistema único de 

saúde. 

I- Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 

controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 

águas para consumo humano. 

II- Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. 

III- Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica. 

IV-  As ações de saúde do trabalhador não se aplicam 

ao sistema único de saúde. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas I e IV estão corretas. 

c) As alternativas I, II e III estão corretas. 

d) As alternativas II, III e IV estão corretas. 

 

QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa incorreta com relação ao sistema 

único de saúde. 

a) O sistema único de saúde é constituído pelo 

conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público. 

b) Não é compreendida a participação da iniciativa 

privada no sistema único de saúde. 

c) O sistema único de saúde tem como uma de suas 

atribuições a participação no controle e na 

fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, 

tóxicos e radioativos. 

d) O sistema único de saúde tem como atribuição a 

execução de ações: de vigilância sanitária; de 

vigilância epidemiológica; de assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica. 

 

QUESTÃO 04 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta com 

relação ao NOAS SUS 01/02. 

I – O processo de regionalização visa estabelecer a 

hierarquização dos serviços de saúde e busca de maior 

equidade. 

II – O processo de regionalização tem como objetivo 

proporcionar o acesso dos cidadãos a uma gama de 

serviços prestados sempre o mais próximo possível de 

sua residência. 

III –No processo de regionalização temos o conceito 

de região de saúde que pode ser entendida a partir 

de uma base territorial de planejamento de atenção 

a saúde que deve coincidir com a divisão 

administrativa do estado. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas II e III estão corretas. 

d) As alternativas I e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 05 

Leia as alternativas e assinale a alternativa correta a 

partir das diretrizes NOAS SUS 01/02. 

I – A gestão plena da atenção básica ampliada tem 

definidas como áreas de atuação estratégica 

mínimas: o controle da tuberculose, a eliminação da 

hanseníase, o controle da hipertensão arterial,  o 

controle da diabetes, a saúde da criança, a saúde 

da mulher e a saúde bucal. 

II –A Atenção de Média Complexidade pode ser 

entendida a partir de um conjunto de ações e serviços 

ambulatoriais e hospitalares que visam a atender os 

principais problemas de saúde da população 

utilizando-se de profissionais especializados e  de 

recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e 

terapêutico. 

III - A programação das ações ambulatoriais de média 

complexidade deve compreender: identificação das 

necessidades de saúde de sua população, definição 

de prioridades, aplicação de parâmetros físicos e 

financeiros definidos nos estados para os diferentes 

grupos de ações assistenciais. 

IV – Quando as ações de media complexidade 

estiverem dispersas por vários municípios, admite-se 

que um mesmo município escolha somente um outro 

município, tido como polo , para encaminhamento 

das referencias. 

a) As alternativas I e IV estão corretas. 

b)  As alternativas II e III estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 06 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta com 

base na Portaria nº 399/2006. 

I – O pacto pela vida compreende um conjunto de 

compromissos sanitários baseados em uma análise da 

saúde do país. 

II – Dentre as prioridades do Pacto pela Vida 

estabelecidas em 2006 temos: câncer de colo do 

útero e mama, diabetes mellitus, hanseníase e saúde 

da criança. 

III – O pacto pela vida também prioriza a promoção a 

saúde com ênfase na adoção de hábitos saudáveis 

por parte da população brasileira, de forma a 

internalizar a responsabilidade individual da prática de 

atividade física regular, a alimentação saudável e o 

combate ao tabagismo. 

a) Somente a alternativa I esta correta. 

b) As alternativas I e III estão corretas. 

c) As alternativas II e III estão corretas. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA - SP 

    PROVA OBJETIVA – CARGO: 3.09 – MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Página 2 

d) As alternativas I e II estão corretas. 

 

QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa incorreta com relação à Portaria 

nº 399/ 2006. 

a) O PDI – Plano Diretor de Investimento deve expressar 

o desenho final das regiões de saúde. 

b) O pacto em defesa do SUS tem como prioridade 

implementar um projeto permanente de mobilização 

social com a finalidade  de mostrar a saúde como 

direito de cidadania e o SUS como sistema público 

universal garantidor desses direitos. 

c) O pacto de defesa do SUS tem também como 

prioridade elaborar e divulgar a carta dos direitos dos 

usuários do sus. 

d) O pacto de gestão do SUS visa à descentralização 

de atribuições do Ministério da Saúde para os estados e 

para os municípios acompanhado da 

desburocratização dos processos normativos. 

 

QUESTÃO 08 

Leia as afirmações a respeito da Portaria n º 399/2006 e 

assinale a alternativa correta: 

I – O idoso será compreendido como a pessoa acima 

de 60 anos. 

II - O idoso será considerado como a pessoa com 60 

anos ou mais. 

III- O Pacto pela Vida prevê a criação da Caderneta de 

Saúde da Pessoa Idosa se constitui como um 

instrumento de cidadania com informações relevantes 

sobre a saúde da pessoa idosa, possibilitando um 

melhor acompanhamento por parte dos  profissionais 

 de saúde. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) Somente a alternativa II está correta. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 09 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta com 

respeito a regionalização da assistência em saúde: 

I – As regiões intraestaduais são compostas por mais de 

um município de estados diferentes; 

II – As regiões Intramunicipais são organizadas dentro de 

um mesmo município de grande extensão territorial e 

densidade populacional; 

III –As regiões fronteiriças são conformadas a partir de 

municípios limítrofes com países vizinhos. 

a) As alternativas I e II estão corretas. 

b) As alternativas II e III estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas I , II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 10 

Com base na Portaria nº 399/2006, leia as afirmações e 

assinale a alternativa correta. 

I – Cabe ao Ministério da Saúde a proposição de 

políticas, a participação no co-financiamento, a 

cooperação técnica, a avaliação, a regulação, 

controle e fiscalização, além da mediação de conflitos. 

II - As Comissões Intergestores Bipartite são instâncias de 

pactuação e deliberação para a realização dos pactos 

intraestaduais . 

III - A Comissão Intergestores Bipartite e o Ministério da 

Saúde promoverão e apoiarão processo de 

qualificação permanente para as Comissões 

Intergestores Tripartite. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas II e III estão corretas. 

d) As alternativas I e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa correta de acordo com as 

políticas NOAS SUS 01/02:  

I- A Atenção de Média Complexidade compreende 

um conjunto de ações e serviços ambulatoriais e 

hospitalares que visam a atender os principais 

problemas de saúde da população, cuja prática 

clínica demande a disponibilidade de profissionais 

especializados e a utilização de recursos tecnológicos 

de apoio diagnóstico e terapêutico que sejam 

ofertados em todos os municípios do País. 

II- As Ações Mínimas de Média Complexidade podem 

ser garantidas no âmbito microrregional, regional ou 

mesmo estadual, de acordo com o tipo de serviço, a 

disponibilidade tecnológica, as características do 

estado e a definição no Plano Diretor de 

Regionalização do estado. 

III- A programação das ações ambulatoriais de média 

complexidade deve compreender: identificação das 

necessidades de saúde de sua população, definição 

de prioridades, aplicação de parâmetros físicos e 

financeiros definidos nos estados para os diferentes 

grupos de ações assistenciais – respeitados os limites 

financeiros estaduais – e estabelecimento de fluxos de 

referências entre municípios. 

a) Somente a alternativa III esta correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 12 

Leia as afirmações referente aos NOAS SUS 01/02 e 

assinale a alternativa correta. 

I - A PPI aprovada pela Comissão Intergestores  

Bipartite deverá nortear a alocação de recursos 

federais da assistência entre municípios pelo gestor 

estadual o que resultará na definição de limites 

financeiros para todos os municípios do estado. 

II – O limite financeiro da assistência por município é 

composto de recursos destinados ao atendimento da 

população própria e recursos destinados ao 

atendimento da população referenciada de acordo 

com as negociações expressas na PPI. 

III – O limite financeiro da assistência por município 

deverá ficar sob gestão municipal exclusivamente. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas II e III estão corretas. 

d) As alternativas I e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 13 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta com 

relação a PORTARIA Nº 648/GM de  2006. 
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I - A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de 

ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrangem a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde. 

II – Define-se como uma das áreas estratégicas da 

atenção básica a eliminação da desnutrição infantil. 

III - Para Unidade Básica de Saúde (UBS) com Saúde da 

família em grandes centros urbanos, recomenda-se o 

parâmetro de uma UBS para até 30 mil habitantes, 

localizada dentro do território pelo qual tem 

responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da 

Atenção Básica. 

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

c) Apenas a alternativa I está correta. 

d) Apenas a alternativa III está correta. 

 

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa incorreta com relação ao NOAS 

SUS 01/02 

I- Os municípios-sede de módulos assistenciais deverão 

dispor de leitos hospitalares, no mínimo, para o 

atendimento básico em Clínica médica; Clínica 

pediátrica;  Obstetrícia (parto normal). 

II- É requisito para habilitação de municípios a gestão 

plena da atenção básica ampliada, comprovar, 

formalmente, capacidade técnica e administrativa 

para o desempenho das atividades de controle e 

avaliação, através da definição de estrutura física e 

administrativa, recursos humanos, equipamentos e 

mecanismos de comunicação. 

III - Comprovar a capacidade para o desenvolvimento 

de ações de vigilância  epidemiológica é um 

requisito para a Sistematização do Processo de 

 Habilitação de Municípios à Condição de Gestão 

Plena do Sistema  Municipal. 

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

c) Apenas a alternativa I está correta. 

d) Apenas a alternativa III está correta. 

 

QUESTÃO 15 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta de 

acordo com Lei Federal 8.080 de 19/09/1990. 

I – Regula as ações e serviços de saúde, executados 

isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou 

eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito 

Público ou privado. 

II – No Art. 3º temos a definição dos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde, a saber: a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 

ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais. 

III - A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício, porém isso não exclui o dever 

das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 

a) Somente a alternativa II está correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 16 

A hérnia discal lombar apresenta maior incidência 

entre indivíduos que executam atividades pesadas ou 

trabalham em posturas que implicam flexão do tronco 

prolongada ou repetida. Nesse caso, é corretoafirmar 

que os discos lombares mais frequentemente lesados 

são_________________. 

a) o L1 e o L2. 

b) o L2 e o L3. 

c) o L3 e o L4. 

d) o L4 e o L5. 

 

QUESTÃO 17 

São sinais de alarme da Dengue, EXCETO: 

a) Aumento da diurese; 

b) Hepatomegalia dolorosa; 

c) Dor abdominal intensa e contínua; 

d) Vômitos persistentes; 

 

QUESTÃO 18 

No estudo da hipertensão arterial, a determinação 

urinária dos níveis de catecolaminas e ácido 

vanilmandélico tem valor diagnóstico na seguinte 

patologia denominada _______________. 

a) feocromocitoma 

b) hipertensãonefrogênica 

c) síndrome de Cushing 

d) neuroblastoma 

 

QUESTÃO 19 

Com relação às cefaléias é correto afirmar, EXCETO: 

a) A cefaleia em salvas é incomum e responsável por 

menos de 10% de todos os que sofrem de cefaleias. 

b) Os antidepressivos tricíclicos em baixas doses 

comprovaram ser úteis para a prevenção da 

cefaleia tensional. 

c) A prevalência da enxaqueca é de cerca de 15% 

nas mulheres e de 7% nos homens. 

d) Velocidade de hemossedimentação (VHS) normal 

exclui o diagnóstico de artrite de células gigantes. 

 

QUESTÃO 20 

Paciente com duas baciloscopias diretas positivas, ou 

uma baciloscopia direta positiva e cultura positiva ou 

uma baciloscopia direta positiva e imagem 

radiológica sugestiva de tuberculose, é caso 

confirmado de__________________________. 

a) Tuberculose extrapulmonar; 

b) Tuberculose típica. 

c) Tuberculose pulmonar bacilífera; 

d)  Tuberculose atípica.  

 

QUESTÃO 21 

A asma começa muitas vezes na infância e pode ser 

um problema para toda a vida ou desaparecer na 

adolescência. Outros doentes, em especial as 

mulheres, iniciam crises de asma na idade adulta, 

sobretudo depois dos: 

a) 25 anos. 

b) 30 anos. 

c) 40 anos. 
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d) 50 anos. 

 

QUESTÃO 22 

Analise as informações abaixo quanto a dispneia aguda 

e responda: 

I-O broncoespasmo é uma das causas mais comuns de 

dispneia aguda; 

II-Na asma há frequentemente história de crises prévias 

com chiado; 

III-Pacientes com hiperresponsividade de vias aéreas 

latentepodem desenvolver dispneia após o uso de 

betabloqueadores; 

a) Apenas as afirmativas I e IIestão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e IIIestão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 23 

Analise as informações abaixo e responda: 

I-Os inibidores da ECA desempenham importante papel 

na redução da mortalidade pós-infarto, além de 

evidentes efeitos benéficos na função ventricular, na 

diminuição dos sintomas e no número de internações 

hospitalares por insuficiência cardíaca; 

II-Os inibidores da ECA não apresentam grandes 

benefícios nos pacientes com maior extensão de 

necrose e que tiveram comprometimento da função do 

ventrículo esquerdo; 

III-A aspirina tem fornecido evidências suficientes para o 

emprego desta substância na prevenção primária de 

eventos cardiovasculares químicos. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 24 

Sabemos que a causa mais frequente de AVC I pelo 

mecanismo de embolia é a ______________________ 

a) Parada Cardíaca. 

b) Vasculites cerebrais.  

c)  Fibrilação auricular/atrial.  

d)  Fratura de colo de fêmur . 

 

QUESTÃO 25 

Sobre o Aeds Aegypti, analise as afirmativas abaixo e 

assinale a alternativa correta: 

I-A fêmea pica a pessoa infectada, mantém o vírus na 

saliva e o retransmite. 

II-A transmissão ocorre pelo ciclo homem-Aedes 

aegypti-homem. 

III-Após a ingestão de sangue infectado pelo inseto 

fêmea transcorre na fêmea um período de incubação. 

a) I apenas e verdadeiro 

b) II apenas e verdadeiro 

c) III apenas e verdadeiro 

d) I, II, III são verdadeiros. 

 

QUESTÃO 26 

A febre é o sintoma mais importante da gripe e dura em 

torno de: 

a) 1 dia 

b) 2 dias 

c) 3 dias 

d) 7 dias 

 

QUESTÃO 27 

Assinale a alternativa incorreta quanto às contra-

indicações relativas para utilização de trombolíticos: 

a) Sangramento interno recente (2-4 semanas). 

b) Neoplasia intracraniana conhecida; 

c) Hipertensão grave não controlada 

d) Úlcera péptica ativa; 

 

QUESTÃO 28 

Para o tratamento de pacientes formadores de 

cálculos de ácido úrico, sem hiperuricemia, é 

recomendável administrar o uso de ______________. 

a) penicilamina; 

b) citrato de potássio; 

c) antiinflamatório; 

d) hidroclorotiazida. 

 

QUESTÃO 29 

São achados físicos comuns em pacientes com 

anemia grave, EXCETO: 

a) Taquicardia moderada e dispenia 

b) Sopros de ejeção diastólico. 

c) Palidez da pele e das mucosas. 

d) Fatigabilidade aos menores esforços 

 

QUESTÃO 30 

Bronquite é geralmente causada por: 

a) Vírus.  

b) Bactérias. 

c) Fungos. 

d) Protozoários. 

 

QUESTÃO 31 

Analise as informações referentes aos sintomas do 

Crohn e responda: 

I-A Doença de Crohn se manifesta igualmente em 

homens e mulheres e, em grande parte dos casos, em 

parentes próximos. A incidência é maior entre os 20 e 

40 anos mais alta em fumantes.  

II-Habitualmente causa diarreia, cólica abdominal, 

frequentemente febre e, às vezes, sangramento retal. 

Também pode ocorrer perda de apetite e perda de 

peso subsequente. 

III-Podem ocorrer, ainda, sintomas provocados por 

complicações à distância, como dores articulares, 

aftas, lesões de pele do tipo pioderma gangrenoso 

(ferida com a aparência de um vulcão) e do eritema 

nodoso (nódulos dolorosos e avermelhados na 

subepiderme), além de inflamação dos olhos (uveíte), 

pedras nos rins e na vesícula. 

IV-As complicações mais graves, porém, são a 

obstrução intestinal e, em 80% dos casos, a presença 

de fissuras e fístulas, ou seja, de perfurações no 

intestino que podem drenar para a região perineal, 

para a vagina e para a bexiga. 

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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QUESTÃO 32 

Podemos afirmar que uma das complicações mais 

frequentes da presença de placa arteriosclerótica 

ulcerada na árvore arterial é a ocorrência 

de_______________. 

a) trombos. 

b) traumas. 

c) êmbolos. 

d) aneurisma. 

 

QUESTÃO 33 

A hipotensão arterial sistólica somente irá aparecer em 2 

classes de choque, quais são elas? 

a) Classe II e III 

b) Classe II e IV 

c) Classe III e IV 

d) Classe IV e V 

 

QUESTÃO 34 

Analise as informações abaixo referentes à Hipertensão 

e responda: 

I-O doente é considerado hipertenso depois de três 

medições com tensão arterial elevada (alta). A maioria 

das pessoas hipertensas não sabe que sofre desta 

doença, pois a hipertensão arterial não provoca 

sintomas. 

II-As pessoas obesas devem medi-la regularmente.  

III-Os filhos de pais hipertensos têm maior probabilidade 

de sofrer de hipertensão arterial, por isso devem medir a 

TA, pelo menos, 1 vez por ano. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 35 

São sintomas do quadro de abstinência alcoólica, todos 

abaixo, EXCETO: 

a) Afasia 

b) Dellirium 

c)  Tremor 

d) Insônia.   

 

QUESTÃO 36 

Sobre a bandeira oficial da cidade de Carapicuíba, é 

incorreto afirmar: 

a) Lembra muito a do Brasil 

b) O campo verde é dividido em 4 áreasequivalentes 

c) O losango é o símbolo da ferrovia 

d) O verde recorda ainda Tiradentes, supliciado em 

1789, ano da Revolução Francesa 

 

QUESTÃO 37 

Em 1948 Carapicuíba passou a ser: 

a) Distrito Religioso. 

b) Distrito de Paz. 

c) Distrito Industrial. 

d) Distrito dormitório. 

 

QUESTÃO 38 

O nome "Carapicuíba" tem origem na: 

a) Língua Espanhola. 

b) Língua Portuguesa 

c) Tupi Guarani 

d) Latim 

 

QUESTÃO 39 

Comprou terras na região de Carapicuíba, em 1854: 

a) Conde Itu 

b) Barão de Iguape 

c) Barão de Itapetininga 

d) Conde de Serra Negra 

 

QUESTÃO 40 

São bairros de Carapicuíba: 

I- Aldeia de Carapicuíba 

II- Centro 

III- Cidade Ariston. 

IV- Conjunto Habitacional Presidente Castelo 

Branco (COHAB 1, 2 e 5) 

V- Fazendinha/Granja Viana  

a) I, II, III e V apenas são verdadeiros 

b) I, II, III e IV apenas são verdadeiros 

c) III e IV apenas são verdadeiros 

d) I, II, III, IV e V são verdadeiros 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aldeia_de_Carapicu%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Ariston



