
  

 

Concurso Público 
Código: 311 

 
MÉDICO CIRURGIÃO 

 
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 
Português 
Legislação e Conhecimentos Específicos 
 

20 
40 

Total de questões                                                               -                                                       60 

 
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 5 horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do 

recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, podendo levar o seu caderno de provas. 
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 

  
Príncipe saudita promete doar fortuna pessoal, de R$ 100 

bi, após a morte 

 
Dono de uma das maiores fortunas do planeta, o 

príncipe saudita Alwaleed bin Talal prometeu doar toda 
sua fortuna, estimada em US$ 32 bilhões (equivalente a 
R$ 100 bilhões), para caridade após sua morte. 

O filho de 60 anos do rei Salman é, segundo ___ 
última lista da revista Forbes, a 34ª pessoa mais rica do 
mundo. 

O príncipe disse ter se inspirado na Gates 
Foundation, criada por Bill e Melinda Gates em 1997. 

Bin Talal afirmou que o dinheiro será usado para 
“promover o entendimento cultural”, “empoderar as 
mulheres” e “prover ajuda humanitária vital para 
desastres”. 

Bill Gates, fundador da Microsoft e número 1 da 
lista de bilionários da Forbes, classificou o gesto do 
príncipe saudita como “uma inspiração para todos nós que 
trabalhamos com filantropia no mundo”. 

O dinheiro de Bin Talal deve ser usado pela 
instituição criada pelo próprio príncipe, a Alwaleed 
Philanthropies, para ___ qual ele já doou US$ 3,5 bilhões 
(R$ 10,9 bilhões). 

O príncipe, que não tem nenhum cargo oficial no 
governo saudita, é presidente da empresa de 
investimentos Kingdom Holding Company. 

 “Filantropia é uma responsabilidade pessoal, na 
qual eu embarquei há mais de três décadas e é uma parte 
intrínseca da minha fé”, afirmou Alwaleed em um 
comunicado. 

Ele disse esperar que ___ doação ajude a 
“construir pontes para promover o entendimento cultural, 
desenvolver comunidades, empoderar as mulheres, 
capacitar a juventude, prover ajuda humanitária vital para 
desastres e criar um mundo mais tolerante e receptivo”. 

O anúncio do príncipe ocorre durante o mês 
sagrado do Ramadã, no qual os muçulmanos são 
estimulados a fazer caridade e ajudar os necessitados. 

Bin Talal disse que a doação ocorrerá ao longo de 
vários anos e será controlada por um conselho de 
administradores da sua instituição. 
 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/... - adaptado 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) à - à - a 
b) a - a - a 
c) à - a - à 
d) a - à - à 
e) à - a - a 
 

2) Com base no texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O príncipe saudita Alwaleed bin Talal, sabendo de 

sua saúde frágil, já deixou dito que sua fortuna deve 
ser doada para caridade assim que morrer, o que, de 
acordo com os médicos, deverá ocorrer nos próximos 
meses.  

(---) O príncipe Alwaleed é filho do rei Salman, que possui 
60 anos.  

(---) A fundação criada pelo casal Gates serviu de 
inspiração para que o príncipe Alwaleed tenha 
decidido doar sua fortuna. 

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

3) De acordo com o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - O bilionário Bill Gates aprovou a decisão de Bin Talal, 

inclusive anunciando que também doará uma grande 
quantia, juntamente do príncipe, à caridade.  

II - Bin Talal criou a sua própria instituição, que deverá 
usar o dinheiro a ser deixado pelo príncipe. 

III - A doação da fortuna de Alwaleed deverá ocorrer ao 
longo do tempo e será administrada por pessoal de sua 
própria instituição. 

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

4) Em relação ao vocábulo “empoderar”, utilizado no texto, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Dar poder. 
II - Adquirir poder. 
III - Renunciar ao poder. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente o item III. 
c) Somente o item II. 
d) Somente o item I. 
e) Somente os itens I e II. 
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5) A filantropia pode ser definida como: 
 
a) Ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o 

próximo. 
b) Generosidade para com outrem. 
c) Caridade. 
d) Beneficência. 
e) Todas as alternativas anteriores. 
 

6) Quanto a alguns problemas gerais da língua culta, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Acerca de dois anos, estávamos realizando a cerimônia 

de nosso casamento nesta capela.  
II - Não estou mais tão a fim de terminar este relatório.  
III - Gostaria de saber aonde posso ir com esse novo 

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

7) Em relação à colocação do pronome “se”, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
_______ muito dinheiro à caridade hoje em dia. Isso faz 
com que _________ a confiança na bondade das 
pessoas, mesmo aquelas que não _________ à vontade 
para divulgar suas ações. 
 
a) Doa-se; recupere-se; sentem-se 
b) Se doa; se recupere; se sentem 
c) Se doa; recupere-se; sentem-se 
d) Doa-se; se recupere; se sentem 
e) Doa-se; se recupere; sentem-se 
 

8) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta um vício de 
linguagem: 
 
a) O sujeito apareceu em minha casa com as mãos sujas 

de lama. 
b) Fiquei radiante com a surpresa inesperada que fizeram 

para mim hoje no trabalho. 
c) É preciso que encontres outra alternativa para este 

problema. 
d) Favor solicitar ao candidato a rúbrica no campo 

indicado no caderno de questões. 
e) Começou a chover; vamos entrar para dentro da sala, 

pessoal! 
 

9) Considerando-se a regência do verbo “implicar”, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O seu comportamento certamente implicará em 

advertência da supervisão.  
(---) Hoje em dia, implica-se com todo mundo por qualquer 

coisa.  
(---) Este procedimento implica com as normas 

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

  
Bacon polui o ambiente 

 
Nem chester, nem peru. Na província de Sichuan, 

no sudoeste da China, durante as festas do Ano-Novo 
Chinês (que este ano caiu em 19/02), as mesas ficam 
cheias de bacon. A carne de porco é defumada 
artesanalmente em casa ou em defumadores municipais 
para qualquer um usar. Nos primeiros meses do ano, a 
produção costuma aumentar por causa do feriado, mas 
em 2015 a coisa passou dos limites.  

Depois que o índice de qualidade do ar 
ultrapassou o tolerável e oscilou entre “poluição pesada” e 
“poluição severa”, o governo apontou o bacon como 
culpado. Em janeiro, locais de defumação foram 
destruídos no Município de Dazhou. A vizinha Chongquing 
seguiu o exemplo. Mas uma organização não 
governamental de proteção ambiental __________ a 
hipótese: por três dias, eles mediram o impacto no 
ambiente de 12 locais de defumação. E, segundo a ONG, 
a fumaça só foi capaz de contaminar um raio de 50 
metros. Quase nada perto da poluição gerada por carros e 
pela indústria.  

 
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/... - adaptado 

 

10) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) rexaçou 
b) rechassou 
c) rexassou 
d) rechaçou 
e) rechasou 
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11) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Por tradição, os chineses da província de Sichuan só 

comem carne de porco (bacon, mais precisamente) 
durante as festas do Ano-Novo Chinês.  

(---) Para fazer o bacon, a carne de porco é defumada de 
modo caseiro; também há os defumadores municipais, 
locais que todos os habitantes podem usar para 
fabricar o bacon.  

(---) Ao longo do ano de 2015, espera-se que a produção 
de bacon ultrapasse os limites esperados para o 
feriado do Ano-Novo Chinês.  

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

12) Com base no texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Segundo o governo chinês, o bacon é a principal causa 

de o ar ter se tornado severamente poluído nos últimos 
anos.  

II - Os Municípios de Dazhou e Chongquing foram 
forçados a abandonar o processo de defumação da 
carne de porco, destruindo seus locais de fabricação. 

III - De acordo com uma ONG de proteção do meio 
ambiente, o impacto na poluição do ar causado pela 
defumação da carne de porco para se fabricar bacon é 
muito menor do que o da poluição gerada pelos carros 
e pela indústria.  

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

13) Em “E, segundo a ONG, a fumaça só foi capaz de 
contaminar...”, a conjunção sublinhada indica: 
 
a) Concessão. 
b) Condição. 
c) Proporção. 
d) Comparação. 
e) Conformidade. 
 

14) A palavra “artesanalmente” em “A carne de porco é 
defumada artesanalmente em casa...”, possui sentido de: 
 
I - Rude; desagradável. 
II - Rústico; sem muita sofisticação. 
III - Que aparenta simplicidade. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

15) A vírgula em “Nos primeiros meses do ano, a 
produção costuma aumentar por causa do feriado...” se 
justifica pois: 
 
a) Há um adjunto adverbial deslocado. 
b) Há alternância de sujeitos. 
c) O predicado está deslocado do final para o início da 

frase. 
d) É uma questão de estética. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores justifica o uso da 

vírgula nesta frase. 
 

16) Os verbos sublinhados em “... o governo apontou o 
bacon como culpado. Em janeiro, locais de defumação 
foram destruídos...” estão conjugados no modo indicativo, 
respectivamente, no(s) tempo(s): 
 
a) Pretérito perfeito - pretérito imperfeito. 
b) Pretérito imperfeito - pretérito imperfeito. 
c) Pretérito perfeito - pretérito perfeito. 
d) Pretérito imperfeito - pretérito perfeito. 
e) Pretérito perfeito - pretérito mais-que-perfeito. 
 

17) Em relação aos termos da oração “Em janeiro, locais 
de defumação foram destruídos no Município de Dazhou.”, 
o sublinhado corresponde ao: 
 
a) Predicado. 
b) Sujeito. 
c) Objeto indireto. 
d) Adjunto adnominal. 
e) Objeto direto. 
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18) Ao pluralizar-se o termo sublinhado em “Depois que o 
índice de qualidade do ar ultrapassou o tolerável e oscilou 
entre „poluição pesada‟ e „poluição severa‟, o governo 
apontou o bacon como culpado.”, quantas outras palavras 
obrigatoriamente deverão ser flexionadas para o plural a 
fim de se manter a CORRETA concordância da frase? 
 
a) Uma. 
b) Duas. 
c) Três. 
d) Quatro. 
e) Cinco. 
 

19) Quanto às classes de palavras, assinalar a alternativa 
que apresenta a CORRETA classificação dos termos 
sublinhados em “Depois que o índice de qualidade do ar 
ultrapassou o tolerável e oscilou entre „poluição pesada‟ e 
„poluição severa‟...”, respectivamente: 
 
a) Preposição - preposição - preposição. 
b) Advérbio - contração - advérbio. 
c) Conjunção - preposição - advérbio. 
d) Preposição - advérbio - conjunção. 
e) Advérbio - preposição - preposição. 
 

20) Ao se passar a frase “O governo chinês culpou 
inocentes.” para a voz passiva analítica, ter-se-á a 
seguinte forma verbal: 
 
a) Culparam-se. 
b) Serão culpados. 
c) Culpar-se-ão. 
d) Foram culpados. 
e) Estão sendo culpados. 
  

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
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. 
 

21) Conforme a Constituição Federal, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O Poder Legislativo é exercido somente pela Câmara 

dos Deputados.  
(---) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão dois 

Senadores, com mandato de oito anos.  
(---) Cada Senador será eleito com um suplente. 
 
a) E - E - E. 
b) C - E - E. 
c) C - C - E. 
d) C - E - C. 
e) C - C - C. 
 

22) Segundo o Decreto nº 7.508/11, para assegurar ao 
usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às 
ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde 
(SUS), caberá aos entes federativos, além de outras 
atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões 
Intergestores: 
 
I - Garantir a transparência, a parcialidade e a inequidade 

no acesso às ações e aos serviços de saúde. 
II - Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços 

de saúde. 
III - Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde. 
IV - Ofertar regionalmente as ações e os serviços de 

saúde. 
 
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 II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

23) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, 

marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. 

(---) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e 
de outros agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às ações 
e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 

(---) A iniciativa privada não poderá participar do SUS. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - C - C. 
e) C - E - C. 
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24) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, a direção nacional 
do SUS compete participar na formulação e na 
implementação das políticas: 
 
I - De controle das agressões ao meio ambiente. 
II - De saneamento básico. 
III - Relativas às condições e aos ambientes de trabalho. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens.  
 

25) Segundo 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:  
 
(---) Notificação compulsória imediata é a realizada em até 

sete dias, a partir do conhecimento da ocorrência de 
doença ou agravo. 

(---) Notificação compulsória negativa é a realizada em até 
30 dias, a partir do conhecimento da ocorrência de 
doença ou agravo. 

(---) A notificação compulsória imediata deve ser realizada 
pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço 
assistencial que prestar o primeiro atendimento ao 
paciente, em até 24 horas desse atendimento, pelo 
meio mais rápido disponível.  

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

26) De acordo com a Lei Orgânica do Município, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O território do Município não poderá ser dividido em 

distritos. 
(---) A sede do Município dá-lhe o nome e tem a categoria 

de bairro, enquanto as sedes dos distritos têm a 
categoria de cidade. 

(---) Constituem bens do Município todas as coisas móveis 
e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe 
pertencem.  

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

27) Em conformidade com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município, a vacância do cargo 
decorrerá de: 
 
I - Readaptação. 
II - Reversão. 
III - Reintegração. 
IV - Recondução. 
 
Estão CORRETOS: 
  
a) Somente os itens II e IV. 
b) Somente os itens I, III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens I e IV. 
e) Todos os itens. 
 

28) Conforme o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
do Município, a respeito do exercício da função de 
confiança, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Será tornada sem efeito a designação do servidor que 

não entrar no exercício da função gratificada no prazo 
de 10 dias a contar da publicação do ato de investidura. 

b) A função gratificada não poderá ser criada em paralelo 
com o cargo em comissão. 

c) A designação para o exercício da função gratificada 
será sempre cumulativa com o cargo em comissão. 

d) O valor da função gratificada não poderá ser percebido 
cumulativamente com o vencimento do cargo de 
provimento efetivo. 

e) A função de confiança a ser exercida, exclusivamente 
por servidor público efetivo, poderá ocorrer sob a forma 
de função gratificada. 

 

29) De acordo com o Código Municipal de Saúde, é o 
parecer baseado em parâmetros estabelecidos neste 
Código, normas técnicas especiais, legislação vigente ou 
em parâmetros de conhecimento técnico 
internacionalmente reconhecido. Trata-se da definição de: 
  
a) Dispensação. 
b) Critério da autoridade sanitária. 
c) Autorização. 
d) Análise fiscal. 
e) Aprovação. 
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30) Conforme o Código Municipal de Saúde, são 
consideradas autoridades municipais de vigilância à 
saúde: 
 
I - O Secretário de Saúde, Bem Estar Social e Meio 

Ambiente. 
II - O Diretor do Departamento de Saúde. 
III - O Diretor do Departamento de Vigilância à Saúde, 

seus técnicos e fiscais. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
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. 
e) Nenhum dos itens. 
 

31) Em conformidade com o Código Municipal de Saúde, 
analisar a sentença abaixo: 
 
As autoridades do Departamento de Vigilância à Saúde, 
no exercício de suas funções, deverão ter livre acesso a 
quaisquer locais independentemente de dia ou horário, 
podendo requisitar força policial, quando necessário, e 
lançar mão de meios fotográficos ou de filmadora para o 
registro das infrações de saúde (1ª parte). Os prestadores 
de serviço à saúde não poderão informar a população 
sobre sua área de atuação e competência, sob nenhuma 
circunstância (2ª parte). A autoridade do Departamento de 
Vigilância à Saúde pode, cautelarmente, apreender ou 
sustar a distribuição, venda ou consumo de substâncias e 
produtos de interesse à saúde, interditar estabelecimentos 
relacionados com os mesmos, bem como tomar quaisquer 
outras medidas, sempre que venham a comprometer a 
saúde pública (3ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em sua 3ª parte. 
e) Totalmente incorreta. 
 

32) De acordo com o Código de Ética Profissional, a 
respeito da relação com pacientes e familiares, é vedado 
ao Médico: 
 
a) Respeitar o direito do paciente ou de seu representante 

legal de decidir livremente sobre a execução de 
práticas diagnósticas ou terapêuticas.  

b) Atender paciente que procure seus cuidados 
profissionais em casos de urgência ou emergência, 
quando não haja outro Médico ou serviço médico em 
condições de fazê-lo. 

c) Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste 
ou de seu representante legal. 

d) Usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e 
tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu 
alcance, em favor do paciente. 

e) Respeitar o direito do paciente de decidir livremente 
sobre método contraceptivo, devendo sempre 
esclarecê-lo sobre indicação, segurança, reversibilidade 
e risco de cada método. 

 

33) De acordo com o Ministério da Saúde, sobre a 
vigilância em saúde, analisar os itens abaixo: 
 
I - É entendida como uma forma de pensar e agir e tem 

como objetivos a análise permanente da situação de 
saúde da população e a organização e execução de 
práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos 
problemas existentes. 

II - É composta pelas ações de vigilância, promoção, 
prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, 
devendo constituir-se em um espaço de articulação de 
conhecimentos e técnicas vindos da epidemiologia, do 
planejamento e das ciências sociais. 

III - Não faz parte das equipes de saúde de Atenção 
Básica. 

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

34) Segundo o Ministério da Saúde, o conceito de 
vigilância em saúde NÃO inclui: 
 
a) A vigilância e controle das doenças transmissíveis e a 

vigilância das doenças e agravos não transmissíveis. 
b) A vigilância da situação de saúde e a vigilância 

ambiental em saúde. 
c) Vigilância da saúde do trabalhador. 
d) Vigilância da saúde mental. 
e) Vigilância sanitária. 
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35) Com base no Ministério da Saúde, em relação ao 
crescimento, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) De um modo geral, considera-se o crescimento como 

aumento do tamanho corporal e, portanto, ele cessa 
com o término do aumento em altura (crescimento 
linear). 

(---) Pode-se dizer que o crescimento do ser humano é um 
processo dinâmico e contínuo que ocorre desde a 
concepção até o final da vida, considerando-se os 
fenômenos de substituição e regeneração de tecidos e 
órgãos. 

(---) É considerado como um dos melhores indicadores de 
saúde da criança, em razão de sua estreita 
dependência de fatores ambientais. 

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

36) Considerando-se o Ministério da Saúde, em relação à 
comunicação com a pessoa idosa, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Usar frases curtas e objetivas. 
b) Chamar o idoso sempre por “querido” ou “vovô”. 
c) Repetir a informação quando se fizer necessário. 
d) Falar de frente, sem cobrir a boca. 
e) Não interromper o idoso no meio de sua fala. 
 

37) De acordo com o Ministério da Saúde, quanto à 
hipertensão arterial, analisar os itens abaixo: 
 
I - Devem-se considerar no diagnóstico da HAS, além dos 

níveis tensionais, o risco cardiovascular global estimado 
pela presença dos fatores de risco, a presença de 
lesões nos órgãos-alvo e as comorbidades associadas. 

II - É preciso ter cautela antes de rotular alguém como 
hipertenso, tanto pelo risco de um diagnóstico falso-
positivo quanto pela repercussão na própria saúde do 
indivíduo e o custo social resultante. 

III - Em indivíduos sem diagnóstico prévio e níveis de PA 
elevada em uma aferição, recomenda-se repetir a 
aferição de pressão arterial em diferentes períodos, 
antes de caracterizar a presença de HAS. 

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

38) Segundo o Ministério da Saúde, as ações de 
prevenção ao HIV e outras DST na Atenção Básica são 
norteadas por, EXCETO: 
 
a) Respeito à diversidade de orientação sexual e estilos 

de vida. 
b) Acolhimento e estímulo à testagem para o HIV. 
c) Diálogo subjetivo sobre sexualidade e uso de drogas. 
d) Consideração à singularidade de cada usuário. 
e) Atitudes de solidariedade e antidiscriminatórias. 
 

39) Com base no Ministério da Saúde, sobre a diabetes, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Considerando a elevada carga de morbimortalidade 

associada, a prevenção do diabetes e de suas 
complicações é hoje prioridade de saúde pública. 

(---) O cuidado integral ao paciente com diabetes e sua 
família é um desafio para a equipe de saúde, 
especialmente para poder ajudar o paciente a mudar 
seu modo de viver, embora isso não esteja ligado 
diretamente à vida de seus familiares e amigos. 

(---) Os tipos de diabetes mais frequentes são o diabetes 
tipo 1, anteriormente conhecido como diabetes juvenil, 
e o diabetes tipo 2, anteriormente conhecido como 
diabetes do adulto. 

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

40) Conforme o Ministério da Saúde, é indicada para 
residentes ou viajantes para as áreas com recomendação 
da vacina (pelo menos 10 dias da data da viagem). Deve 
ser administrada em uma dose a partir dos 9 meses de 
idade. Trata-se da vacina: 
 
a) Hepatite B. 
b) BCG. 
c) Rotavírus humano. 
d) Tríplice viral. 
e) Febre amarela. 
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41) Segundo a NR 32, em relação às medidas de 
proteção, o empregador deve vedar, EXCETO: 
 
a) A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos 

previstos. 
b) O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de 

lentes de contato nos postos de trabalho. 
c) O consumo de alimentos e bebidas nos postos de 

trabalho. 
d) O uso de calçados abertos. 
e) A guarda de alimentos em locais destinados para este 

fim. 
 

42) São ocasiões nas quais a razão nitrogênio ureico 
sanguíneo:creatinina sérica é < 20:1: 
 
I - Nefrite intersticial aguda. 
II - Azotemia pós-renal. 
III - Glomerulonefrite aguda. 
IV - Necrose tubular aguda. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens I e IV. 
e) Somente os itens II e IV. 
 

43) As intervenções são recomendadas conforme o nível 
de intensidade que as evidências apresentam-se. Com 
base nisso, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Baixa. 
(2) Média.  
(3) Alta. 
  
(---) Inibidores da ECA. 
(---) Manutenção de peso/cintura. 
(---) Aspirina de baixa dose. 
(---) Vacinação anual contra Influenza em adultos > 60 

anos. 
(---) Estatinas. 
 
a) 3 - 1 - 2 - 1 - 3. 
b) 2 - 1 - 2 - 3 - 3. 
c) 1 - 1 - 3 - 2 - 2. 
d) 3 - 2 - 1 - 2 - 3. 
e) 1 - 2 - 3 - 3 - 1. 
 

44) Sobre a doença pulmonar intersticial, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Fibrose pulmonar idiopática, sarcoidose e histiocitose X 

são exemplos de doenças pulmonares primárias. 
II - A prevalência de DIP é estimada em 20 a 40 por 

100.000 pessoas. 
III - A lesão das células epiteliais resulta na perda de 

células alveolares e ruptura da membrana basal. 
IV - A dispneia desenvolve-se em casos avançados. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

45) Em relação à perda da acuidade visual, segundo 
GUSSO e LOPES, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Emetropia é a ausência de erro refrativo e ametropia 

é a presença de erro refrativo. Os erros de refração 
são herdados e podem ser divididos em 
hipermetropia, miopia e astigmatismo. 

(---) A retinopatia diabética é uma das principais causas 
de cegueira no mundo ocidental. Cerca de 50% dos 
diabéticos com 15 anos de doença apresenta 
retinopatia diabética. 

(---) A catarata senil é a primeira causa de cegueira 
irreversível no mundo. 

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

46) São eventos adversos observados na vigência de 
pioglitazona como tratamento oral do diabete melito tipo 2: 
 
I - Edema. 
II - Elevação transitória das transaminases. 
III - Hipoglicemia, se associada à sulfonilureia. 
IV - Insuficiência cardíaca sugestiva. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens I e IV. 
e) Todos os itens. 
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47) Sobre o uso do fórcipe, analisar os itens abaixo: 
 
I - É necessária a dilatação completa e que as membranas 

estejam rotas. 
II - O feto tem de estar vivo. 
III - A pega ideal é a biparietomalomentoniana. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

48) Em relação à avaliação do risco de queda em idosos, 
segundo SOUTH-PAUL, MATHENY e LEWIS, assinalar a 
alternativa CORRETA:  

 
a) O teste de “levantar e ir” é considerado um preditor 

falho para o risco de quedas em idosos, sobretudo 
tratando-se de idosos frágeis, e não se correlaciona 
com incapacidade futura nas atividades de vida diária. 
O teste de Romberg tem um valor preditivo superior aos 
testes de marcha e teste de “levantar e ir”. 

b) Durante a avaliação de desempenho, convém 
classificar o paciente como frágil, intermediário ou 
robusto. Os idosos vigorosos geralmente caem fora do 
lar, enquanto os idosos frágeis costumam cair no lar, 
executando atividades da vida diária. A maioria dos 
estudos aponta taxas de lesão iguais em ambos, porém 
o grupo frágil cai com maior frequência. 

c) A velocidade de marcha é considerada um preditor 
falho para o risco de quedas em idosos e não se 
correlaciona com incapacidade futura nas atividades de 
vida diária. O teste de Romberg tem um valor preditivo 
superior aos testes de marcha e teste de “levantar e ir”. 

d) Durante a avaliação de desempenho, convém 
classificar o paciente como frágil, intermediário ou 
robusto. Os idosos vigorosos geralmente caem fora do 
lar, enquanto os idosos frágeis costumam cair no lar, 
executando atividades da vida diária. A maioria dos 
estudos aponta taxas de lesão maiores em idosos 
frágeis, porém os idosos vigorosos caem com maior 
frequência. 

e) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 

49) Dentre algumas das características que permitem a 
diferenciação dos tipos de câncer de tireoide, a captação 
de 

123
I ocorre na cintilografia com iodo radioativo nos tipos: 

 
I - Carcinoma tireóideo papilar. 
II - Carcinoma tireóideo folicular. 
III - Carcinoma tireóideo medular. 
IV - Carcinoma tireóideo indiferenciado. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

50) Sobre o hipercortisolismo, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) É causado por um adenoma hipofisário benigno que 

é, geralmente, muito pequeno e se localiza 
exclusivamente na adeno-hipófise. 

(---) É pelo menos três vezes mais frequente no sexo 
feminino.  

(---) A hipopotassemia pode estar presente, sobretudo, 
nos casos de secreção ectópica de ACTH. 

(---) Ocorre leucocitose com relativa agranulocitose e 
linfopenia. 

 
a) C - C - E - C. 
b) E - C - C - E. 
c) E - C - C - C. 
d) C - E - E - C. 
e) C - C - E - E. 
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51) Em relação à intervenção cirúrgica nas neoplasias de 
pulmão, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Para pacientes com câncer de pulmão de não 

pequenas células de estágio clínico I ou II, não há boas 
evidências para usar ressecção cirúrgica como conduta 
terapêutica. 

b) Para pacientes com câncer de pulmão de não 
pequenas células de estágio clínico IIIA, causado por 
envolvimento nodal hilar (T3N1), a cirurgia seguida por 
quimioterapia adjuvante é o tratamento de escolha. 

c) A ressecção cirúrgica é rotineiramente recomendada 
para pacientes com câncer de pulmão de pequenas 
células. 

d) É eletiva independentemente do estágio e tipo de 
tumor. 

e) A sobrevida em cinco anos para pacientes com 
adenomas brônquicos é de aproximadamente 40% 
após ressecção, se a doença for localizada. 

 

52) Em relação ao tratamento cirúrgico da doença do 
refluxo gastroesofágico (DRGE), assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) A esofagectomia é o tratamento de escolha por 

apresentar baixa mortalidade e morbidade. 
b) A fundoplicatura laparoscópica de Nissen apresenta 

baixa eficácia no tratamento da DRGE. 
c) Há evidências consistentes de que a eficácia do 

tratamento com inibidores da bomba de prótons é 
superior ao tratamento com fundoplicatura. 

d) No caso de pacientes jovens, a fundoplicatura de 
Toupet apresenta resultados bastante superiores à 
fundoplicatura de Nissen. 

e) Os efeitos benéficos da fundoplicatura devem ser 
contrapostos aos efeitos deletérios potenciais, como 
disfagia pós-operatória e acentuação das queixas 
intestinais. 

 

53) Considerando-se o tratamento cirúrgico da colecistite 
aguda, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) A taxa de complicações não está aumentada nos 

pacientes submetidos à colecistectomia precoce em 
comparação com a intervenção mais tardia. 

(—) A intervenção cirúrgica retardada deve ficar reservada 
idealmente a pacientes cuja condição médica global 
impõe um risco inaceitável para a cirurgia precoce e a 
pacientes cujo diagnóstico de colecistite aguda é 
duvidoso. 

(—) Na maioria dos centros cirúrgicos, em pacientes com 
menos de 60 anos, as taxas de mortalidade para a 
colecistectomia emergencial são menores que as 
taxas de mortalidade para a colecistectomia precoce 
eletiva. 

(—) Colecistectomia precoce constitui tratamento de 
escolha para a maioria dos pacientes com colecistite 
aguda. 

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

54) Em relação ao tratamento do câncer bem diferenciado 
de tireoide, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) No estágio I, as taxas de sobrevida para a lobectomia 

são significativamente superiores do que as taxas de 
sobrevida para a tireoidectomia quase total. 

b) No estágio II, o tratamento de escolha é a radioablação 
do tecido tireoidiano. 

c) A lobectomia não está associada à incidência de 
hipoparatireoidismo ou lesão de nervos laríngeos 
recorrentes. 

d) As recomendações acerca da extensão da cirurgia 
variam para a doença no estágio I, pois as taxas de 
sobrevida são semelhantes para a lobectomia e 
tireoidectomia quase total. 

e) Tireoidectomia é o tratamento de escolha para câncer 
bem diferenciado de tireoide em estágio I. 

 

55) Em relação à terapia cirúrgica da doença inflamatória 
intestinal, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Na colite ulcerativa, a morbidade é de mais de 50% nas 

proctolectomias eletivas. 
b) A complicação mais frequente da anastomose ileal-anal 

em bolsa é a bolsite, que é uma síndrome que acarreta 
maior frequência defecatória, cólicas, perda noturna de 
fezes, artralgia e febre. 

c) Na doença de Crohn, megacólon tóxico é a indicação 
cirúrgica mais frequente. 

d) Abscesso é uma das indicações cirúrgicas mais 
frequentes na retocolite ulcerativa. 

e) Fístula refratária é indicação cirúrgica na doença de 
Crohn, independentemente de acometer somente colo 
e reto ou acometer concomitantemente colo, reto e 
intestino delgado. 

 

56) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Após o tratamento da fase aguda da pancreatite biliar, é 
recomendável proceder-se à _______________ para 
profilaxia da recorrência. 
 
a) necrosectomia 
b) abstinência alcoólica 
c) colecistectomia laparoscópica com colangiografia 

intraoperatória 
d) colangiopancreatografia endoscópica retrógrada 
e) pancreatectomia parcial 
 

57) Paciente masculino, 30 anos, chega à emergência do 
pronto-socorro após traumatismo crânio -encefálico. 
Durante o exame físico , não apresenta abertura ocular , 
emite sons incompreensí veis e reage à dor em 
descerebração. Com base nessas informações , é 
CORRETO afirmar que a classificação desse paciente , na 
escala de Glasgow, é: 
 
a) 0 
b) 3 
c) 5 
d) 8 
e) 11 
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58) Paciente masculino, 40 anos, que está em quinto dia 
pós-operatório de colecistectomia videolaparoscópica , 
apresenta oligúria quando o débito urinário encontra -se 
menor que: 
 
a) 120mL/h 
b) 100mL/h 
c) 70mL/h 
d) 50mL/h 
e) 30mL/h 
 

59) Paciente com colestase tem retenção sistêmica dos 
constituintes da bile como resultado da falha na produção 
e/ou excreção desta. Com base nisso, é CORRETO 
afirmar que uma causa de colestase intra-hepática é: 
 
a) Doença de Byler. 
b) Síndrome de Mirrizzi. 
c) Síndrome de Rittz. 
d) Colangiocarcinoma. 
e) Linfoadenopatia portal.  
 

60) Paciente masculino, 62 anos, há oito semanas 
apresenta dispepsia , náuseas e dor abdominal alta , 
sintomas que não responderam a antiácidos ou a 
antagonistas de receptor de H2. Foram solicitados 
exames laboratoriais que demonstraram anemia 
ferropriva. A endoscopia realizada diagnosticou lesão 
ulcerada, com margens irregulares e elevadas, localizada 
no antro gástrico. Com base nessas informações, 
assinalar a alternativa que apresenta o provável resultado 
da biopsia gástrica desse paciente: 
 
a) Gastrite erosiva aguda. 
b) Adenocarcinoma. 
c) Linite plástica. 
d) Úlcera de Curling. 
e) Úlcera péptica. 


	Médico Cirurgião
	Médico Clínico Geral_M5 até 50
	Médico Cirurgião_F5



