
  

 

Concurso Público 
Código: 385 

 

MÉDICO NEUROLOGISTA 
PEDIATRA 

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

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

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Língua Portuguesa  
Legislação  
Conhecimentos Específicos  

10 
10 
30 

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

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

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

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

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

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

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

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

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

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

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

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

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

  
A tuberculose é uma doença causada por germes 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

resposta do paciente aos medicamentos isoniazida e 
rifampicina. 

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

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

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

3) Quanto à concordância, analisar a sentença abaixo: 
 

A casa dos vizinhos é espaçosa (1ª parte). Os momentos 
felizes custam caro (2ª parte). Quem é os vencedores? 
(3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

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

4) Em relação aos homônimos e parônimos, analisar os 
itens abaixo quanto aos termos sublinhados nos contextos 
dados: 
 

I - A cena precisa ser descrita minuciosamente. 
II - É preciso ser discreto quanto ao resultado do 

concurso. 
 

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

5) Quanto à acentuação, há erro em: 
 

a) Paronomásia - paróquial. 
b) Parquímetro - partenogênese. 
c) Pastifício - patogênico. 
d) Pátrio - pétreo. 
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6) Quanto à pontuação, analisar os itens abaixo: 
 
I - Se conseguir marcar horário no salão de beleza, 

marcaremos, também, o horário das fotos. 
II - Quando você arrumar o seu cabelo, vou cortar o meu. 
 
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) Quanto aos processos de formação das palavras, 
assinalar a alternativa cuja palavra NÃO é formada pelo 
processo denominado derivação sufixal: 
 
a) Tributação. 
b) Indiretos. 
c) Sonegador. 
d) Investimento. 
 

8) A palavra “xamanismo” é formada pelo processo 
denominado derivação: 
 
a) Prefixal. 
b) Sufixal. 
c) Parassintética. 
d) Regressiva. 
 

9) A colocação do pronome sublinhado está INCORRETO 
em: 
 
a) Sempre se fizeram presente nas celebrações. 
b) Há que se compreender a tua ausência. 
c) Eles se abrigam debaixo da ponte. 
d) Aqui devem-se incluir alguns itens. 
 

10) Quanto às figuras de linguagem, assinalar a 
alternativa que apresenta uma metáfora: 
 
a) Desceremos para baixo assim que terminarmos a 

tarefa. 
b) Ele é uma fera. 
c) Gosto de ler Guimarães Rosa. 
d) Já falei um milhão de vezes que você não deve ir.  
  

LEGISLAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

 

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

governo. 
II - Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

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

13) Segundo a Constituição Federal, assinalar  a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
__________ suas autarquias e fundações, é __________ 
regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente público, dos 
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial e o disposto neste artigo. 
 
a) excluídas - vedado 
b) incluídas - vedado 
c) excluídas - assegurado 
d) incluídas - assegurado 
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14) Em conformidade com a Constituição Federal, no que 
se refere aos direitos sociais, assinalar a alternativa 
CORRETA em relação aos direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais: 
 
a) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os 

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

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

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

d) Remuneração do trabalho diurno superior à do noturno.  
 

15) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - A saúde é direito de todos e dever do Poder Público, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

18) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - 
Estatuto dos Servidores Municipais, as irregularidades e 
faltas funcionais serão apuradas por meio de sindicância, 
quando: 
 
I - A ciência ou notícia não for suficiente para sua 

determinação ou para apontar o servidor faltoso. 
II - Sendo determinado o indiciado, não for a falta 

confessada, documentalmente provada ou 
manifestamente evidente. 

 
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. 
 

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

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

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

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

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
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20) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - 
Estatuto dos Servidores Municipais, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O servidor tem direito a repouso remunerado, um dia a 

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

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

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

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

  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) Em conformidade com o Decreto nº 7.508/11, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA:  
 
(---) Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo 

constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados, com a 
finalidade de integrar a organização, o planejamento e 
a execução de ações e serviços de saúde. 

(---) Mapa da Saúde é a descrição geográfica da 
distribuição de recursos humanos e de ações e 
serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa 
privada, considerando-se a capacidade instalada 
existente, os investimentos e o desempenho aferido a 
partir dos indicadores de saúde do sistema. 

(---) Portas de Entrada são os serviços de atendimento 
inicial à saúde do usuário no SUS.  

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

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

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

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

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

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

23) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, na falta de 
protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação 
será realizada:  
      
I - Com base nas relações de medicamentos instituídas 

pelo gestor federal do SUS, observadas as 
competências estabelecidas nesta Lei, e a 
responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na 
Comissão Intergestores Tripartite. 

II - No âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de 
forma suplementar, com base nas relações de 
medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do 
SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será 
pactuada na Comissão Intergestores Bipartite.  

III - No âmbito de cada Município, de forma suplementar, 
com base nas relações de medicamentos instituídas 
pelos gestores municipais do SUS, e a 
responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no 
Conselho Municipal de Saúde. 

 
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. 
 



 
 

 

5  www.objetivas.com.br 

 

24) Em conformidade com a Portaria nº 1.271/14, sobre a 
notificação compulsória imediata, analisar os itens abaixo: 
 

I - A notificação compulsória imediata é aquela realizada 
em até 12 horas, a partir do conhecimento da 
ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde 
pública, pelo meio de comunicação mais rápido 
disponível. 

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

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

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

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

25) Em conformidade com o Anexo da Portaria 
nº 1.271/14, assinalar a alternativa CORRETA: 
 

a) As ocorrências de óbito infantil e materno, a partir do 
conhecimento, devem ser notificadas ao Ministério da 
Saúde, no prazo de até 24 horas. 

b) Doenças como a peste e a síndrome da rubéola 
congênita não estão previstas no Anexo. 

c) Os casos de cólera devem ser notificados 
semanalmente à Secretaria de Saúde do Município do 
local de atendimento do paciente, a partir do 
conhecimento. 

d) Os casos de hepatites virais devem ser notificados 
semanalmente à Secretaria de Saúde do Município do 
local de atendimento do paciente, a partir do 
conhecimento. 

 

26) Em conformidade com as disposições previstas no 
Código de Ética Profissional, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA:  
 

(---) É permitido ao Médico deixar de assumir a 
responsabilidade pelos seus atos quando o ato pelo 
qual está sendo responsabilizado tiver sido solicitado 
pelo paciente. 

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

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

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

 

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

27) Em concordância com o Código de Ética Profissional, 
é direito do Médico: 
 
I - Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados 

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

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

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

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

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

28) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, 

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

29) Em relação à vigilância em saúde, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A vigilância em saúde, entendida como uma forma de 
pensar e agir, tem como objetivo a análise ________ da 
situação de saúde da população e a organização e 
execução de práticas de saúde ________ ao 
enfrentamento dos problemas existentes. 
 
a) permanente - inadequadas 
b) permanente - adequadas   
c) efêmera - inadequadas 
d) efêmera - adequadas 
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30) A Humanização vista não como programa, mas como 
política que atravessa as diferentes ações e instâncias 
gestoras do SUS, implica, entre outros: 
 
I - Construir trocas solidárias e comprometidas com a 

dupla tarefa de produção da saúde e produção de 
sujeitos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

anterior. 
 

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

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

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

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

34) De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, a 
primeira dose da vacina para sarampo, caxumba e 
rubéola deve ser dada à criança aos:  
 
a) 3 meses. 
b) 6 meses. 
c) 15 meses. 
d) 12 meses. 
 

35) São atribuições específicas do Médico no atendimento 
à saúde da pessoa idosa, EXCETO: 
 
a) Realizar consulta, incluindo a avaliação 

multidimensional rápida e instrumentos 
complementares, se necessário, avaliar quadro clínico 
e emitir diagnóstico. 

b) Encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa à 
serviços de referências de média e alta complexidade, 
respeitando fluxos de referência e contra-referência 
locais e mantendo sua responsabilização pelo 
acompanhamento.  

c) Supervisionar e coordenar o trabalho dos agentes 
comunitários de saúde e da equipe de enfermagem. 

d) Realizar assistência domiciliar, quando necessário. 
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36) São condições associadas à diminuição da dosagem 
sérica de cobre:  
 
I - Doença de Wilson. 
II - Diálise peritoneal. 
III - Alta ingesta de zinco. 
IV - Doença de Menkes. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II, III e IV. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens I e II. 
 

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

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

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

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

gestação ectópica em comparação às usuárias de 
contraceptivos combinados, exceto as formulações com 
desogestrel. 

 

38) O leque de intervenções cardioprotetoras preventivas 
de benefício comprovado por ensaios clínicos 
randomizados com metodologia e poder estatístico 
adequado vem aumentando. Assinalar a alternativa 
INCORRETA, em relação às intervenções de prevenção 
não farmacológica no desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares: 
 
a) Dietas cardioprotetoras. 
b) Anti-hipertensivos. 
c) Atividade física. 
d) Tabagismo. 
 

39) Em relação à demência de Alzheimer, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) É uma amiloidose clássica. 
b) A amnésia retrógrada devido ao comprometimento da 

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

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

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

 

40) Dentre as características clínicas e laboratoriais 
abaixo, estão relacionadas ao diagnóstico da doença de 
Crohn, EXCETO: 
 
a) Presença de hemorragia grave é comum. 
b) Muitas fístulas são assintomáticas e não exigem 

tratamento específico. 
c) Nos pacientes com doença inflamatória intestinal é 

possível haver infecção sobreposta por C. difficile ou 
citomegalovírus, e pode ser confundida com recidiva da 
doença. 

d) Os achados endoscópicos incluem a presença de 
úlceras aftoides estreladas. 

 

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

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

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

resulta em progressiva perda dos axônios das células 
ganglionares. 

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

 
a) 2 - 1 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 1 - 3 - 2. 
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43) Criança de 4 anos previamente hígida é diagnosticada 
com epilepsia. Assinalar a alternativa CORRETA que 
apresenta a causa mais provável dessa epilepsia: 
 
a) Sepse. 
b) Encefalite viral. 
c) Idiopatia. 
d) Trauma do sistema nervoso central. 
 

44) Sobre neuroviroses, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O vírus do herpes simples normalmente causa infecção 

aguda e não permanece no sistema nervoso após 
término de uma encefalite. 

b) O vírus da rubéola geralmente causa infecção crônica. 
c) A poliomielite atinge uma população de forma 

epidêmica, e nessa situação frequentemente causa a 
forma paralítica. 

d) O vírus da influenza não é causa de encefalite. 
 

45) Assinalar a alternativa CORRETA que apresenta o 
efeito adverso mais comum e limitante do uso de 
fenobarbital em crianças: 
 
a) Sonolência. 
b) Síndrome de Stevens-Johnson. 
c) Hiperatividade. 
d) Rash alérgico. 
 

46) Em relação aos tumores primários do sistema nervoso 
central em crianças e adolescentes, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O neurinoma acústico é derivado do VIII par craniano, 

sendo causa comum de hipoacusia, zumbido unilateral 
e nistagmo horizontal em crianças e adolescentes. 

b) O neurinoma acústico em crianças raramente é 
ressecável e geralmente afeta a audição de forma 
homogênea em ambos os ouvidos. 

c) O astrocitoma pilocítico juvenil é um tumor primário 
maligno de mau prognóstico, cuja confirmação do 
diagnóstico geralmente é realizada por tomografia 
computadorizada devido à alta captação de contraste 
do tumor. 

d) O meduloblastoma é um tumor primário de alta 
malignidade pouco frequente em crianças e que afeta 
exclusivamente o cerebelo.  

 

47) Em relação às síndromes epilépticas primárias, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A epilepsia mioclônica juvenil é a forma de epilepsia 

parcial mais comum na primeira década de vida. 
b) A epilepsia parcial benigna da infância é caracterizada 

pela ocorrência de crises parciais simples (sensoriais 
ou motoras) durante o dia e crises parciais que evoluem 
para tônico-clônico generalizadas durante a noite. 

c) O eletroencefalograma de pacientes com epilepsia 
mioclônica juvenil geralmente apresenta um padrão de 
alteração centro-médio-temporal. 

d) A ressonância magnética de pacientes com epilepsia 
parcial benigna da infância geralmente revela atrofia 
acompanhada de gliose em um dos hipocampos. 

48) Em relação ao tratamento da meningite bacteriana, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Lactentes devem ser tratados preferencialmente com 

ceftazidime e oxaciclina. 
b) Neonatos devem ser tratados preferencialmente com 

vancomicina e ceftazidime. 
c) Glicocorticoides são contraindicados em casos de 

meningite por Haemophilus influenzae. 
d) Para a faixa etária de um a três meses de idade, a 

combinação mais indicada de antibióticos é ampicilina e 
cefotaxime. 

 

49) Considerando-se os medicamentos comumente 
usados na área de Neurologia e seus respectivos efeitos 
adversos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(—) Ácido valproico apresenta diminuição do apetite, 

hiponatremia e letargia como principais efeitos 
adversos. 

(—) Carbamazepina apresenta ataxia, diplopia, letargia, 
hiponatremia e anemia aplásica como potenciais 
efeitos adversos. 

(—) Fenitoína apresenta anemia megaloblástica, hepatite 
e letargia como principais efeitos adversos. 

(—) Fenobarbital apresenta sedação intensa em adultos e 
hiperatividade em crianças como potenciais efeitos 
adversos. 

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

50) Em relação ao tratamento da esclerose múltipla, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Qualquer tipo de sintoma ou apresentação na forma de 

surto pode ser tratada com corticoesteroides. 
b) Quando houver apresentação na forma de surto, está 

indicada pulsoterapia com metilprednisolona, na dose 
de três gramas por dia, via intravenosa, por seis dias, 
seguida de hidrocortisona via oral. 

c) O transplante de células-tronco hematopoiéticas 
autólogas é o tratamento mais promissor, com taxa de 
remissão da doença de aproximadamente 90% e taxa 
de mortalidade inferior a 1%. 

d) O controle da doença na maioria das vezes é feito com 
imunossupressão pelo anticorpo monoclonal 
natalizumab. 
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