
  

 

Concurso Público 
Código: 385 

 

MÉDICO NEUROLOGISTA 
 

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 consigo o 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. 

 
• 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. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para que sejam lacrados os envelopes. Somente após este procedimento poderão retirar-se do local. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

  
Uma das crises ecológicas que mais assustam os 

biólogos é o desaparecimento, em larga escala, das 
abelhas. Estima-se que a população de abelhas tenha 
caído 40% nos Estados Unidos e 50% na Europa nos 
últimos 25 anos. Um quarto das espécies está sob 
ameaça de extinção. Até o momento, não há consenso 
das causas desse declínio. A revista científica Science 
publicou o mais abrangente estudo sobre o assunto já 
feito e chegou a uma conclusão: a culpa é do 
aquecimento global. 

O estudo analisou as abelhas do gênero Bombus, 
que são mais gordinhas e com mais pelos do que a 
abelha comum. No Brasil, elas também são conhecidas 
como mamangaba ou mamangava. Essas abelhas têm 
grande importância ecológica, já que fazem o importante 
trabalho de polinização. Além disso, estão entre as 
principais espécies criadas para comercialização de mel e 
outros produtos no mundo. Foram analisadas 67 espécies 
diferentes de Bombus, nos Estados Unidos e na Europa. 
O objetivo era saber se o aumento das médias de 
temperatura da Terra – o aquecimento global – está por 
trás do desaparecimento das abelhas. 

Em geral, cientistas e biólogos estão detectando 
uma expansão do “território” das espécies causada pelas 
mudanças climáticas. Por exemplo, no Hemisfério Norte, 
espécies como as borboletas já estão sendo encontradas 
cada vez mais ao norte, buscando temperaturas mais 
amenas. O problema, detectado pelo estudo, é que isso 
não está ocorrendo com as abelhas. A pesquisa 
identificou que elas estão desaparecendo no sul, por não 
aguentar temperaturas mais altas, mas não estão indo 
para o norte. Ou seja, a distribuição natural das abelhas 
estudadas diminuiu. 

Isso acontece por causa da forma como as 
abelhas evoluíram. Elas não estão preparadas para 
enfrentar mudanças climáticas como as que estão em 
curso. Enquanto grande parte dos insetos surgiu em 
regiões tropicais – e por isso devem prosperar em um 
mundo mais quente –, as abelhas evoluíram na região de 
clima mais ameno, e têm dificuldade de sobreviver em um 
cenário de aquecimento. O resultado é que, nos últimos 
cem anos, as abelhas perderam mais de 300 quilômetros 
de território. 
 

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/... - adaptado. 

 

1) Quanto ao texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Segundo o estudo realizado, as abelhas estão 

desaparecendo, e o motivo desse desaparecimento é o 
aquecimento global. 

II - Borboletas, no Hemisfério Norte, são encontradas cada 
vez mais ao norte, onde as temperaturas são mais 
amenas. 

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

2) Em relação ao texto, analisar a sentença abaixo: 
 
As abelhas, diferentemente dos demais insetos que 
surgiram em regiões tropicais, evoluíram em região de 
clima mais quente (1ª parte). As abelhas analisadas são 
do gênero Bombus, que têm grande importância ecológica 
já que fazem o trabalho de polinização e produzem o mel 
para comercialização (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Correta somente em sua 2ª parte. 
 

3) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Antigamente, ___________________ os escravos aos 
postes para castigá-los. Quanto ______________ com 
esse povo. 
 
a) se amarravam; iludi-me 
b) amarravam-se; iludi-me 
c) amarravam-se; me iludi 
d) se amarravam; me iludi 
 

4) A palavra “aquecimento” é formada pelo processo 
denominado derivação: 
 
a) Prefixal. 
b) Sufixal. 
c) Regressiva. 
d) Parassintética. 
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5) Assinalar a alternativa em que NÃO há erro de regência 
verbal e regência nominal: 
 

a) O juiz procedeu o julgamento da manhã. 
b) Paguei às minhas dívidas ontem. 
c) Poucas vendas implicam em demissões. 
d) Não me lembro do endereço do hotel. 
 

6) Sobre as vozes verbais, analisar os itens abaixo: 
 

I - “Compraremos ingressos.” está na voz ativa. 
II - “A festa será paga pelo pai da noiva.” está na voz 

passiva. 
 

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

7) Sobre a concordância verbal e nominal, analisar a 
sentença abaixo: 
 

Cercado pela floresta amazônica por todos os lados, o rio 
Madeira possui uma das ictiofaunas mais diversas do 
planeta (1ª parte). A obra pode ser considerada uma 
realização única no campo da ictiologia, pois destaca um 
grande número de espécies e reúne informações 
completas sobre elas, configurando uma excelente e 
prática fonte para consultas (2ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Totalmente incorreta. 
d) Totalmente correta. 
 

8) A palavra sublinhada em “O gerente destaca, ainda, 
que o conhecimento da biodiversidade local é essencial 
para que decisões mais acertadas sejam tomadas e as 
espécies, conservadas.” classifica-se morfologicamente 
como: 
 

a) Advérbio.  
b) Adjetivo. 
c) Pronome. 
d) Substantivo. 
 

9) A colocação pronominal está INCORRETA em: 
 

a) O método mais utilizado para encontrar exoplanetas é a 
medição da variação da velocidade com que uma 
estrela se movimenta em relação ao observador. 

b) A ideia central para aplicações de um pente de 
frequências laser em astronomia é utilizá-lo como uma 
espécie de régua, com a qual possa-se medir espectros 
de objetos astronômicos com uma precisão sem 
precedentes. 

c) Conhecer de fato o que se passa em planetas que 
orbitam outras estrelas da Via Láctea e de outras 
galáxias tornou-se uma expectativa viável com o 
desenvolvimento de um pente de frequências laser. 

d) Nosso intuito é de que o livro se torne uma ferramenta 
útil para a comunidade acadêmica e pesquisadores da 
área. 

 

 
10) Sobre a pontuação, analisar os itens abaixo: 
 
I - Para conseguirmos encontrar um exoplaneta similar ao 

nosso, orbitando uma estrela como o Sol e possuindo 
aproximadamente a mesma distância orbital, 
necessitamos de uma precisão de nove centímetros por 
segundo. 

II - Uma nova fase de testes está prevista para acontecer 
em novembro e, após esse período, o instrumento será 
liberado para o uso da comunidade científica 
internacional. 

III - Ele nos dá o poder de usar um laser numa frequência 
e compará-lo com outra fonte de luz, mesmo que em 
diferentes regiões espectrais. 

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

11) Segundo a Constituição Federal, as ações e serviços 
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes: 
 
I - Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. 
II - Descentralização, com direção única em cada esfera 

de governo. 
III - Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas e sem prejuízo dos serviços 
assistenciais.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 

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

12) De acordo com a Constituição Federal, a assistência 
social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e 
tem como um de seus objetivos:  
 
a) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
b) O pluralismo político. 
c) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice.  
d) A dignidade da pessoa humana. 
 

13) Conforme a Constituição Federal, analisar a sentença 
abaixo: 
 
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 
(1ª parte). A família, a sociedade e o Estado têm o dever 
de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida (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.  
 

14) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
ao Sistema Único de Saúde (SUS) Municipal incumbe, 
além daquelas que lhe são próprias na forma da lei, as 
seguintes atribuições: 
 
I - Coordenar, executar e integrar ações e serviços de 

saúde, na forma da estrutura administrativa municipal, 
fomentando a intersetorialidade entre órgãos e 
instituições. 

II - Administrar o fundo municipal de saúde e subsidiar a 
formulação das normas orçamentárias da área da 
saúde. 

III - Atender aos princípios de saúde de âmbito nacional, 
especialmente a territorialização, a regionalização e a 
hierarquização. 

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

15) Segundo a Lei Orgânica do Município, em relação à 

saúde, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
  
(---) As instâncias colegiadas do SUS, no âmbito do 

Município, são a conferência municipal de saúde e o 
conselho municipal de saúde, como instrumentos do 
controle social. 

(---) O Município, tendo por base as prioridades definidas 
pela conferência municipal da saúde, elaborará seu 
plano municipal de saúde, de acordo com as normas 
orçamentárias municipais. 

 (---) As instituições privadas não poderão participar do 
SUS municipal. 

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

16) De acordo com a Lei Orgânica do Município, a 
respeito da saúde, analisar os itens abaixo: 
 
I - O SUS, no âmbito do Município, será financiado 

somente com recursos municipais. 
II - A lei disporá sobre o volume mínimo de recursos da 

receita do Município a ser destinada anualmente. 
III - Os recursos financeiros serão subordinados ao 

planejamento e controle do conselho municipal de 
saúde. 

 
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. 
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17) Conforme a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
__________ é a colocação do servidor na repartição em 
que deva ter exercício.   
 
a) Lotação 
b) Nomeação 
c) Reintegração 
d) Aproveitamento 
 

18) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O horário normal de trabalho de cada cargo ou função é o 
estabelecido na legislação específica, não podendo ser 
superior a ___ horas diárias e a ___ horas semanais. 
 
a) 7; 44 
b) 8; 42 
c) 8; 40 
d) 6; 30 
 

19) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal 
nº 3.673/91, em relação ao vencimento e à remuneração, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Remuneração é o vencimento acrescido dos 

adicionais e gratificações diversas, bem como das 
demais vantagens pecuniárias, temporárias ou 
permanentes, estabelecidas em lei. 

(---) Os vencimentos dos servidores são irredutíveis. 
(---) O pagamento da remuneração mensal dos servidores 

públicos do Município deverá ser realizado até o 
último dia útil do mês de trabalho prestado. 

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

20) Conforme a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - O servidor responde civil, penal e administrativamente, 

pelo exercício irregular de suas atribuições. 
II - As sanções civis, penais e administrativas, poderão 

acumular-se, sendo independentes entre si. 
III - A responsabilidade civil ou administrativa do servidor 

não será afastada no caso de absolvição criminal que 
negue a existência do fato ou a sua autoria. 

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, sobre a 
organização do SUS, analisar os itens abaixo: 
 
I - O SUS é constituído pela conjugação das ações e 

serviços de promoção, proteção e recuperação da 
saúde executados pelos entes federativos, de forma 
direta ou indireta, mediante a participação 
complementar da iniciativa privada, sendo organizado 
de forma regionalizada e hierarquizada. 

II - As Regiões de Saúde serão referência para as 
transferências de recursos entre os entes federativos. 

III - As Redes de Atenção à Saúde estarão 
compreendidas somente no âmbito do Distrito Federal. 

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

22) Segundo 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: 
 
(---) O processo de planejamento e orçamento do SUS 

será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos 
seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as 
necessidades da política de saúde com a 
disponibilidade de recursos em planos de saúde dos 
Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da 
União. 

(---) Os planos de saúde serão a base das atividades e 
programações de cada nível de direção do SUS e seu 
financiamento será previsto na respectiva proposta 
orçamentária. 

(---) É vedada a transferência de recursos para o 
financiamento de ações não previstas nos planos de 
saúde, exceto em situações emergenciais ou de 
calamidade pública, na área de saúde.  

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



 
 

 

5  www.objetivas.com.br 

 

23) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, à direção municipal 
do SUS compete: 
 
a) Participar do planejamento, programação e organização 

da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em 
articulação com sua direção estadual. 

b) Promover a descentralização para os Municípios dos 
serviços e das ações de saúde. 

c) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de 
portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser 
complementada pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios.  

d) Prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios para o 
aperfeiçoamento da sua atuação institucional. 

 

24) Considerando-se a Portaria nº 1.271/14, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - 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. 

II - A notificação compulsória semanal será feita à 
Secretaria de Saúde do Município do local de 
atendimento do paciente com suspeita ou confirmação 
de doença ou agravo de notificação compulsória.  

 
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. 
 

25) Considerando-se a Portaria nº 1.271/14, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Vigilância sentinela é uma situação que pode constituir 
potencial ameaça à saúde pública, como a ocorrência de 
surto ou epidemia, doença ou agravo de causa 
desconhecida, considerando o potencial de disseminação, 
a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência 
e a vulnerabilidade, bem como epizootias ou agravos 
decorrentes de desastres ou acidentes (1ª parte). A 
notificação compulsória será realizada diante da suspeita 
ou confirmação de doença ou agravo (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. 
 

26) De acordo com o Código de Ética Profissional, são 
princípios fundamentais da Medicina, EXCETO: 
 
a) A Medicina não pode, em nenhuma circunstância ou 

forma, ser exercida como comércio. 
b) O trabalho do Médico não pode ser explorado por 

terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou 
religiosa. 

c) Ao Médico cabe esclarecer o paciente sobre as 
determinantes sociais, ambientais ou profissionais de 
sua doença, pois a responsabilidade médica é pessoal 
e não pode ser presumida. 

d) Ao Médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito 
desempenho ético da Medicina, bem como pelo 
prestígio e bom conceito da profissão. 

 

27) Considerando-se o Código de Ética Profissional, sobre 
as responsabilidades profissionais, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) É vedado ao Médico causar dano ao paciente, por 

ação ou omissão, caracterizável como imperícia, 
imprudência ou negligência. 

(---) É vedado ao Médico praticar ou indicar atos 
médicos desnecessários ou proibidos pela 
legislação vigente no País. 

(---) É vedado ao Médico assumir a responsabilidade 
de qualquer ato profissional que tenha praticado 
ou indicado, ainda que solicitado ou consentido 
pelo paciente ou por seu representante legal. 

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

28) Em conformidade com a Política Nacional de Atenção 
Básica, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Uma das suas diretrizes é ter território adstrito de forma 

a permitir o planejamento e a programação centralizada 
na base setorial. 

b) Entre as principais funções dos serviços de saúde 
estão as de acolher, escutar e fornecer respostas, que 
podem minorar danos à saúde. 

c) A Atenção Básica surgiu da necessidade de 
encaminhar o paciente para a especialidade certa.  

d) A educação em saúde coloca o profissional de saúde 
na condição de educador e o usuário na condição de 
educando. 
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29) Sobre os serviços que constituem o atendimento 
básico de saúde, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Tratamento clínico e cirúrgico. 
(---) Atendimento das afecções agudas de maior 

incidência. 
(---) Assistência pré-natal, parto e puerpério. 
 
a) C - C - C. 
b) C - E - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - C. 
 

30) Considerando-se as responsabilidades e ações 
estratégicas mínimas de Atenção Básica, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA:  
 
(1) Controle da hipertensão. 
(2) Eliminação da hanseníase.  
(3) Controle da tuberculose. 
(4) Controle da diabetes Mellitus. 
 
(---) Ações educativas para prevenção de complicações, 

orientação nutricional e curativos.  
(---) Realização de Eletrocardiograma (ECG). 
(---) Tratamento supervisionado dos casos e avaliação 

dermato-neurológica.  
(---) Tratamento dos casos BK+ e BK-. 
 
a) 4 - 1 - 2 - 3. 
b) 1 - 2 - 3 - 4. 
c) 4 - 1 - 3 - 2. 
d) 3 - 4 - 2 - 1. 
 

31) Assinalar a alternativa que apresenta ações de saúde 
da criança no sistema de Atenção Básica: 
 
a) Visita às escolas para observação da higiene.  
b) Assistência às doenças diarreicas para crianças de 

todas as idades. 
c) Imunização e busca dos faltosos.  
d) Avaliação do puerpério.  
 

32) Em conformidade com os direitos dos usuários da 
saúde aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde, é 
CORRETO afirmar que todo cidadão tem direito: 
 
a) E também tem responsabilidade para que seu 

tratamento aconteça da forma adequada. 
b) À saúde, à educação e à moradia. 
c) À dignidade da pessoa humana e aos valores sociais 

do trabalho. 
d) À saúde de forma a reduzir as desigualdades sociais e 

regionais. 
 

33) Sobre as Políticas Nacionais de Saúde, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Cada equipe de Saúde da Família deve ser 

responsável por, no máximo, 2.000 pessoas de uma 
determinada área.  

(---) Compete às Secretarias Estaduais de Saúde definir 
de forma pactuada, na Comissão Intergestores 
Tripartite, as diretrizes e as normas da Saúde da 
Família. 

(---) A Saúde da Família é uma estratégia prioritária para o 
SUS. 

(---) A Atenção Básica considera o sujeito em sua 
singularidade, complexidade, integralidade e na sua 
inserção sociocultural. 

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

 
34) A respeito da notificação compulsória, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A notificação compulsória consiste na comunicação da 

ocorrência de casos de doenças contagiantes acima do 
limite normal da região. 

b) Todo e qualquer surto ou epidemia, independentemente 
de constar na lista de doenças de notificação 
compulsória, deve ser notificado.  

c) Cabe somente ao Ministério da Saúde incluir doenças 
na lista de notificação compulsória.  

d) As doenças de notificação compulsória devem ser 
notificadas às Secretarias Municipais de Saúde em, no 
máximo, 48 horas. 
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35) A respeito da vigilância em saúde, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - A integração entre a vigilância em saúde e a Atenção 

Primária à Saúde é condição obrigatória para a 
construção da integralidade na atenção. 

II - A vigilância epidemiológica é um conjunto de ações 
integradas que detecta e previne qualquer mudança 
nos fatores determinantes e condicionantes da saúde 
individual ou coletiva.  

III - A vigilância da situação de saúde desenvolve ações 
de monitoramento contínuo no âmbito nacional por 
meio de indicadores de saúde, de forma a uniformizar  
questões relevantes e planejar ações de integralidade 
assistencial. 

IV - A vigilância em saúde do trabalhador caracteriza-se 
por ser um conjunto de atividades destinadas à 
promoção e proteção, recuperação e reabilitação da 
saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 
agravos advindos das condições de trabalho. 

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

36) Dentre os vírus abaixo,  estão comumente associados 
à pneumonia aguda em pacientes pediátricos, EXCETO: 
 
a) Vírus sincicial respiratório. 
b) Influenza A. 
c) Parainfluenza tipo 3. 
d) Metapneumovírus humano. 
 

37) São classes de fármacos recomendadas para o 
tratamento da insuficiência cardíaca, EXCETO: 
 
a) Diuréticos. 
b) Inibidores da ECA. 
c) Antagonista da aldosterone. 
d) Bloqueador dos canais de cálcio. 
 

38) Assinalar a alternativa que apresenta os fármacos cujo 
uso concomitante com tracolimo aumentam a 
concentração desse imunossupressor no sangue: 
 
a) Voriconazol e rifabutina. 
b) Diltiazem e caspofungina. 
c) Verapamil e cetoconazol. 
d) Carbamazepina e itraconazol. 
 

39) São achados laboratoriais associados ao diagnóstico 
de lúpus eritematoso sistêmico que indicam atividade da 
doença: 
 
a) Dosagens alta de C3 e baixa de C4, na presença de 

anticorpos antinucleares. 
b) Dosagens baixas de C3 e C4, na presença de 

anticorpos ANA ou FAN. 
c) Dosagens baixa de C3 e alta de C4, na presença de 

anticorpos FAN. 
d) Dosagens altas de C3 e C4, na presença de anticorpos 

ANA. 
 

40) São causas tubulares de proteinúria: 
 
I - Nefropatia por IgA. 
II - Amiloidose. 
III - Doença falciforme. 
IV - Síndrome de Fanconi. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e IV. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I, II e III. 
 

41) São achados no líquido cerebroespinhal (testes dos 
três tubos) que estão relacionados à punção traumática, 
EXCETO: 
 
a) Cor do fluido sobrenadante clara. 
b) Rara ocorrência de coágulos. 
c) Hematócrito semelhante em todos os tubos. 
d) Pressão de abertura normal. 
 

42) Considerando-se as emergências metabólicas, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A hipoglicemia persistente está associada 

ocasionalmente a outros tumores sólidos, além do 
câncer de células das ilhotas pancreáticas. 

(---) Acidose láctica é uma complicação metabólica 
frequente e potencialmente fatal do câncer. Pode 
ocorrer sem associação com hipoxemia em pacientes 
com leucemia, linfoma ou tumores sólidos. 

(---) A hipercalcemia é a síndrome paraneoplásica mais 
comum, enquanto a hiponatremia é um distúrbio 
eletrolítico comum nos pacientes com câncer e a 
síndrome da secreção inadequada de hormônio 
antipirético é a causa mais comum entre esses 
pacientes. 

(---) O risco causado pela acidose láctica deve-se à 
acidose e não ao acúmulo de lactato, e o prognóstico 
é favorável. 

 
a) C - E - E - C. 
b) C - E - C - E. 
c) E - C - C - E. 
d) E - C - E - C. 
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43) Paciente com derivação ventriculoperitoneal apresenta 
quadro de meningite bacteriana mais frequentemente por: 
 
a) Stafilococcus aureus e Meningococo tipo B. 
b) Stafilococcus aureus e Stafilococcus epidermidis. 
c) Stafilococcus epidermidis e pneumococo. 
d) Haemophilus influenzae e pneumococo. 
 

44) A síndrome de Miller-Dieker é uma doença genética 
na qual os pacientes afetados apresentam lisencefalia 
com predomínio posterior. Assinalar a alternativa que 
apresenta o cromossomo associado a essa patologia:  
 
a) Cromossomo 17.  
b) Cromossomo 22.  
c) Cromossomo X. 
d) Essa síndrome não tem relação cromossômica.  
 

45) Paciente masculino, dois anos de idade, apresenta ao 
exame de ressonância nuclear magnética do encéfalo 
hipoplasia cerebelar com aspecto alado dos hemisférios, 
rotação anti-horária destes, e formação cística 
retrocerebelar que se comunica com o IV ventrículo, 
determinando elevação da tórculo de Heróphilo. Esse 
conjunto de achados encefálicos é típico de qual 
malformação? 
 
a) Paquigiria.  
b) Arnold-Chiari IV. 
c) Cisto da bolsa de Blake.  
d) Dandy-Walker. 
 

46) O pineoblastoma representa 40% dos tumores da 
pineal, é mais comum em criança e é classificado entre as 
neoplasias embrionárias originadas do neuroectoderma 
primitivo da glândula. Com base nisso, assinalar a 
alternativa que apresenta o grau desse tumor segundo a 
Organização Mundial da Saúde:  
 
a) II 
b) III 
c) IV 
d) V 
 

47) Assinalar a alternativa que apresenta a substância que 
induz cefaleia, após abstinência subsequente ao uso 
crônico: 
 
a) Paracetamol.  
b) Ergotamina.  
c) Loratadina.  
d) Verapamil.  
 

48) Paciente feminina, 35 anos, chega à emergência com 
quadro de súbita e intensa dor ocular direita associada à 
paralisia dos músculos abducentes, troclear e óculo-
motor. Nega comorbidades prévias. Diante desse quadro 
clínico, assinalar a principal hipótese diagnóstica dessa 
paciente:  
 
a) Acidente vascular encefálico transitório.  
b) Síndrome de Gradenigo. 
c) Síndrome de Tolosa-Hunt. 
d) Doença de Riter. 
 

49) Paciente feminina, 52 anos, vem à consulta 
neurológica devido à alteração da marcha e visão borrada 
há três semanas. Afirma que há dois anos apresenta 
quadros de cefaleia intensa. Nega demais comorbidades 
prévias. Foi solicitada ressonância nuclear magnética, que 
demonstrou a presença de uma lesão encefálica extra-
axial, com base de implantação dural, áreas de 
calcificação e intensa captação pelo contraste gadolínio. 
Diante desse quadro clínico, assinalar a principal hipótese 
diagnóstica dessa paciente:  
 
a) Oligodendroglioma.  
b) Hemangioblastoma.  
c) Astrocitoma. 
d) Meningioma.  
 

50) Paciente masculino, 20 anos, vem à consulta 

neurológica devido a crises convulsivas refratárias ao 
tratamento clínico. Foi solicitada ressonância nuclear 
magnética do crânio, que demonstrou a presença de 
múltiplos nódulos isointensos à substância branca em 
situação subependimária. Diante desse quadro clínico, 
assinalar a principal hipótese diagnóstica desse paciente:  
 
a) Heterotopia de substância cinzenta.  
b) Lissencefalia.  
c) Esclerose tuberosa. 
d) Fibrose cística. 
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