PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA
EDITAL Nº 008/2015 - CONCURSO PÚBLICO
PROVA OBJETIVA
CARGO: MÉDICO PEDIATRA

MATUTINO 05/07/2015
NÍVEL SUPERIOR

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu.
2. Assine seu cartão-resposta.
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita
depois de iniciada a prova.
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta
esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
6. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas.
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas), incluído o tempo para a realização da Prova
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem
levar o caderno de provas.
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartãoresposta, somente 1h30min (uma hora e trinta) após o início da realização das provas.
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado.
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá,
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do
prédio.
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências.
BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às próximas cinco questões:
Língua portuguesa se adapta às circunstâncias e situações diárias
Pernambuco é um dos principais estados do Nordeste. Só no ano passado, 4,7 milhões turistas passaram pelo
estado, segundo dados da Secretaria de Turismo. Os visitantes vieram de vários lugares do país e de vários
sotaques e expressões. Entre os falantes do português, as variações linguísticas são notáveis, mas nada que
impeça a comunicação. No projeto Educação desta sexta-feira (28), o professor Vicente Santos falou sobre o
assunto.
“Eu costumo dizer que nós somos poliglotas na própria língua. Falamos a nossa língua de várias maneiras
diferentes, depende das circunstâncias. Se vou ao Rio Grande do Sul, já vou ouvir falar diferente na rua, as
pessoas têm uma linguagem própria, tem o “tchê”; em Minas, tem “uai”. Aqui, temos o “oxe”. Enfim, são variações
regionais que ocorrem em qualquer língua e na nossa também”, comentou o professor.
O importante é não se ter preconceito linguístico e admitir que há muitos falares na língua portuguesa. Por
exemplo, dependendo da situação, é preciso usar uma linguagem mais formal. “Um juiz já requer certa
formalidade. Existe um linguajar próprio. Você não vai se dirigir a um juiz como se dirige a um filho ou qualquer
coisa assim. Eles têm uma situação totalmente diferente”, ilustrou o veterinário Edvaldo de Araújo.
Outra situação em que a formalidade está presente é no tratamento entre um recepcionista de hotel e um
hóspede. A conversa normalmente é marcada pelo uso de “senhor” ou “senhora”. “A gente evita que o funcionário
traga para o seu dia a dia a linguagem praticada em sua casa. Então o atendimento do recepcionista que está
sempre em contato com o cliente tem que ser realmente o mais formal possível”, disse o gerente de hotel Sérgio
Paraíso.
O uso da linguagem deve ser feita como as regras de convivência, por exemplo. Para isso, é necessário ter bom
senso. “Eu costumo dizer que você não vai a um casamento de bermuda e camiseta e também não vai à praia de
paletó e gravata. Então existe a hora da formalidade e da informalidade”, contou o professor Vicente Santos.
No dia a dia também é possível perceber essas variações linguísticas. Na feira, a laranja cravo pode ser tangerina
ou mexerica. O aipim vira macaxeira; e a abóbora, jerimum. Na hora de escrever, geralmente as pessoas ficam
atentas à norma culta. “A gente procura colocar como se escreve mesmo, porque é mais correto. Você botar num
estabelecimento uma coisa errada fica até uma coisa esquisita”, disse a comerciante Bradini Torres.
Mas o que une o povo brasileiro, na verdade, é a norma culta. “Estou no Rio Grande do Sul e leio o jornal sem
nenhum problema, Entendo tudo. O gaúcho está no Recife, lê o nosso jornal e entende perfeitamente. Porque a
norma padrão está ali presente, ela nos une”, finalizou Vicente Santos.
Fonte:
http://g1.globo.com/pernambuco/vestibular-e-educacao/noticia/2014/08/lingua-portuguesa-se-adaptacircunstancias-e-situacoes-diarias.html. Acesso em: 25 maio 2015.
01. O texto trata das diversas formas de utilizar a língua portuguesa, bem como cita exemplos de variações
linguísticas em várias situações de uso. Quanto às informações presentes no texto, é correto afirmar que:
a) Já que temos uma norma culta/padrão, são inadequados outros usos da língua portuguesa em quaisquer
situações.
b) Apesar de haver variação linguística, o certo é usar a norma padrão em todas as situações, sob pena de não
sermos compreendidos.
c) Pessoas de baixa escolaridade e idosos cometem mais erros gramaticais, assim como os nordestinos.
d) A convivência vai dosar a quantidade de formalidade e informalidade na interação e se deve ter bom senso
para escolher a variação linguística mais adequada, de acordo com a situação.
02. O texto cita alguns exemplos de variação linguística em vários âmbitos. De acordo com o apresentado
no texto e seus conhecimentos, assinale a alternativa que relaciona corretamente as colunas:
I. Oxe, tchê
i. pronomes
II. Senhor, Senhora
ii. Sinônimos
III. Abóbora, jerimum
iii. Interjeições
a) I-iii; II-i; III-ii.
b) I-ii; II-iii; III-i.
c) I-iii; II-ii; III-i.
d) I-i; II-iii; III-ii.
03. Lê-se que o entrevistado afirma que o mais importante é não ter preconceito linguístico. De acordo
com essa afirmação, assinale a alternativa que apresenta sentença que a contradiz:
a) “O uso da linguagem deve ser feita como as regras de convivência, por exemplo”.
b) “Porque a norma padrão está ali presente, ela nos une”.
c) “A gente evita que o funcionário traga para o seu dia a dia a linguagem praticada em sua casa”.
d) “Os visitantes vieram de vários lugares do país e de vários sotaques e expressões”.
04. As figuras de linguagem são recursos utilizados para enriquecer a escrita de um texto e seu uso exige
conhecimento do autor e do leitor para que elas surtam o efeito de sentido pensado. Quanto ao tema,
assinale a alternativa que associa corretamente exemplo e figura de linguagem:
2

a) Você não vai se dirigir a um juiz como se dirige a um filho: metáfora.
b) O uso da linguagem deve ser feita como as regras de convivência, por exemplo: eufemismo.
c) O importante é não se ter preconceito linguístico: antítese.
d) O aipim vira macaxeira: prosopopeia.
05. Sabemos que as funções sintáticas podem ser desempenhadas por orações inteiras, situação que
ocorre nos períodos compostos por subordinação, bem como as orações podem estar unidas sem relação
de dependência, como no caso dos períodos compostos por coordenação. Quanto ao tema, assinale a
alternativa que apresenta uma análise incorreta:
a) Eu costumo dizer que nós somos poliglotas na própria língua: oração subordinada substantiva subjetiva.
b) O gaúcho está no Recife, lê o nosso jornal e entende perfeitamente: período composto por coordenação.
c) A gente evita que o funcionário traga para o seu dia a dia a linguagem praticada em sua casa: oração
subordinada substantiva objetiva direta.
d) Se vou ao Rio Grande do Sul, já vou ouvir falar diferente na rua: oração subordinada adverbial condicional.
Leia o texto a seguir para responder às próximas três perguntas.

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://vozdeareiabranca.com.br/wpFonte:
content/uploads/2012/12/charge-denatal.jpg&imgrefurl=http://vozdeareiabranca.com.br/category/charges/&h=642&w=800&tbnid=DXLo9MoMibinMM:&
zoom=1&docid=2VHLjzgc5dLOEM&ei=elBbVaygFMaVNubXgaAN&tbm=isch&ved=0CD8QMygOMA4&biw=1366&
bih=653. Acesso em: 22 maio 2015.
06. Sabemos que a imprensa utiliza, com muito sucesso, a sátira para chamar a atenção dos leitores para
várias situações, inclusive cotidianas. O texto acima é bastante utilizado na mídia impressa e virtual, mas
se assemelha também a outros gêneros textuais. Trata-se de:
a) Uma caricatura.
b) Um cartum.
c) Uma tirinha.
d) Uma história em quadrinhos.
07. A ironia é um recurso que chama a atenção nesse gênero textual, conseguida, muitas vezes, a partir da
união entre o texto verbal e o não verbal. Na conversa entre as amigas, a ironia dá-se:
a) Pelo desconhecimento da joia por parte da amiga, que precisou pegar na mão da presenteada.
b) Pela forma com que foi pronunciada a última sentença do primeiro balão, causando ambiguidade.
c) Pela resposta presente no segundo balão, que não poderia ser proferida por não dizer respeito à pergunta feita
em nenhuma situação.
d) Pelo fato de a amiga não saber que a presenteada era casada.
08. De acordo com as normas que regem a pontuação e sua obrigatoriedade para identificar funções
sintáticas específicas, há erro na sentença representada na alternativa:
a) Nossa amiga!
b) É diamante?
c) Não...
d) Do meu marido mesmo!
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RACIOCÍNIO LÓGICO
09. Assinale alternativa que possua um argumento válido.
a) Premissas: Todos os atletas gostam de jogar futebol.
Pedro não é atleta.
Conclusão: Portanto, Pedro não gosta de jogar futebol.
b) Premissas: Todos os atletas praticam exercícios físicos diariamente.
Mateus pratica exercício físico diariamente.
Conclusão: Portanto, Mateus é um atleta.
c) Premissas: Se um jovem é atleta, então ele é inteligente.
Caio não é atleta.
Conclusão: Portanto, Caio não é inteligente.
d) Premissas: Todos os atletas são saudáveis.
Nenhuma pessoa saudável é fumante.
Conclusão: Portanto, nenhum atleta é fumante.
10. Numa pesquisa sobre tinta para coloração de cabelos, foram entrevistadas 500 mulheres. Dessas, 70
nunca haviam utilizado nenhum tipo de tinta, 250 já haviam utilizado tinta da cor castanha e 350 já haviam
utilizado tintura da cor loira. Quantas mulheres haviam utilizado somente uma cor de tinta?
a) 100
b) 260
c) 430
d) 600
11. Analisando a sucessão: 11, 28, 327, 464, ___. Podemos concluir que o próximo termo dela será:
a) 525
b) 601
c) 791
d) 5125
12. Se não danço zumba, danço axé. Se estou triste, danço zumba. Se danço zumba, não estou triste. Se
não estou triste, não danço axé. Logo,
a) Danço zumba, estou triste e não danço axé.
b) Não danço zumba, estou triste e danço axé.
c) Danço zumba, não estou triste e não danço axé.
d) Não danço zumba, estou triste e não danço axé.
13. Considere as seguintes proposições:
I. Nenhum cachorro é um animal racional.
II. Raul é um ser humano.
III. Todos os seres humanos são animais racionais.
Com base somente nas três proposições dadas e supondo-as verdadeiras, podemos afirmar que:
a) Raul é um animal racional.
b) Alguns cachorros são animais racionais.
c) Alguns cachorros são seres humanos.
d) Raul é um cachorro.
CONHECIMENTOS GERAIS
De acordo com o que dispõe o Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de
Miguel Pereira/RJ, responda às próximas três questões.
14. O art. 2º da Lei nº 1.759, de 10 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a organização do Regime de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Miguel Pereira/RJ, estabelece: “O Regime de
Previdência
Social
dos
Servidores
Públicos
do
Município
de
Miguel
Pereira,
______________________________, será mantido pelo Município, ___________________________________
e pelos seus segurados ativos, inativos e pensionistas nos termos desta Lei”.
Marque a alternativa que completa corretamente o referido artigo.
a) de caráter contributivo e de filiação obrigatória / através dos órgãos do Poder Executivo, inclusive pelas suas
autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Município
b) de caráter contributivo e de filiação obrigatória / através dos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo,
inclusive pelas suas autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Município
c) de caráter contributivo e de filiação obrigatória / será gerido por uma diretoria composta por representantes dos
Poderes Legislativo e Executivo
d) de caráter contributivo e de filiação opcional / através dos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, inclusive
pelas suas autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Município
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15. Atribua C para as assertivas corretas e E para as erradas, depois assinale a alternativa verdadeira.
( ) Permanece filiado ao regime previdenciário de que trata a Lei nº 1.759/2001, na qualidade de segurado,
o servidor ativo titular de cargo efetivo que estiver cedido para outro órgão ou entidade da Administração
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
( ) Na hipótese de licenças ou ausências que importem em redução da base de cálculo das contribuições
do servidor, considerar-se-á o valor que lhe seria devido caso não se verificassem as licenças ou
ausências, na forma do disposto no art. 13 da Lei nº 1.759/2001.
( ) Na hipótese de acúmulo legal de cargos, o tempo de contribuição referente a cada cargo será
computado isoladamente, sendo permitida a contagem do tempo anterior a que se refere o art. 14 da Lei nº
1.759/2001, para os dois cargos.
a) C, C, E.
b) C, C, C.
c) E, C, C.
d) C, E, C.
16. O regime de previdência social de que trata a Lei nº 1.759/2001 compreende as seguintes prestações,
quanto ao segurado:
1. Aposentadoria por invalidez;
2. Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição;
3. Aposentadoria voluntária por implemento de idade;
4. Aposentadoria compulsória;
5. Pensão por desaparecimento ou ausência do segurado.
É correto que se apresenta apenas nos itens:
a) 2, 3 e 5.
b) 2, 4 e 5.
c) 1, 2, 3 e 4.
d) 1, 4 e 5.
Conforme a Lei Complementar nº 038, de 28 de janeiro de 1998, que dispõe sobre a Reforma do Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Miguel Pereira/RS, responda às próximas três questões.
17. Analise as alternativas e aponte a correta.
a) O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade do Prefeito Municipal.
b) Progressão é a passagem do servidor de um nível para o seguinte dentro da mesma categoria e mesmo cargo.
c) Se julgado incapaz para o serviço público, o servidor será exonerado.
d) A mudança do servidor de um grau a outro far-se-á por merecimento e antiguidade, de acordo com o que
dispuser o Plano de Cargos e Carreiras Municipal.
18. Qual alternativa completa respectivamente as lacunas?
A posse ocorrerá no prazo de ______dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogados por
mais ______ dias, a requerimento do interessado.
a) trinta / quinze
b) quinze / quinze
c) quinze / sete
d) trinta / trinta
19. Analise as assertivas e marque a alternativa correta.
1. A Progressão Funcional de uma referência para outra ocorrerá conforme dispuser o Plano de Cargos e
Carreiras Municipal, desde que atendidos, concomitantemente os seguintes requisitos: a) a cada cinco
anos de efetivo exercício no mesmo nível do cargo ocupado pelo servidor; obtenção de graus máximos na
Avaliação de Desempenho durante o período referido no requisito anterior.
2. Configurará abandono de cargo, apurado mediante inquérito administrativo, a não assunção do
exercício do cargo no prazo legal, salvo em caso de doença comprovada por junta médica oficial.
3. A apuração do tempo de serviço será feita em meses, que serão convertidos em anos.
a) São verdadeiros os itens 1, 2 e 3.
b) São verdadeiros os itens 1 e 2, somente.
c) É verdadeiro o item 2, somente.
d) É verdadeiro o item 3, somente.
20. À luz da Lei Orgânica do Município de Miguel Pereira/RJ, atribua C para a assertiva certa e E para a
errada e marque a alternativa verdadeira.
( ) É uma competência privativamente da Câmara Municipal tomar e julgar as contas do Prefeito,
deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo de, no máximo, trinta dias de seu
recebimento.
( ) Os Vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do Município, por suas
palavras, opiniões e votos.
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( ) O Vereador poderá licenciar-se para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o
afastamento não ultrapasse noventa dias por sessão legislativa.
( ) O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Solicitada a urgência,
a Câmara deverá manifestar-se em até quinze dias, dada a relevância da matéria.
a) E, C, E, E.
b) C, E, C, C.
c) C, C, E, E.
d) C, C, C, C.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
O presente Código de Ética Médica contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos no
exercício da profissão, inclusive no exercício de atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à
administração de serviços de saúde, bem como no exercício de quaisquer outras atividades em que se
utilize o conhecimento advindo do estudo da Medicina.
Com base nesse Código, responda às próximas três questões.
21. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o
procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte, é uma situação vetada ao médico,
contida no capítulo IV, que se refere a:
a) Responsabilidade Profissional.
b) Direito dos Médicos.
c) Relação com pacientes e familiares.
d) Direitos Humanos.
22. Das alternativas seguintes, qual não condiz com um item que é vedado ao médico, do Capítulo IX –
Sigilo Profissional, contido no Código de Ética?
a) Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar,
bem como exercer sua autoridade para limitá-lo.
b) Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes
legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar
dano ao paciente.
c) Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência
dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da
comunidade.
d) Deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo profissional e zelar para que seja por eles
mantido.
23. Ainda sobre o Código de Ética, assinale a alternativa correta:
a) Desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente, determinados por outro médico, mesmo quando em
função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar
imediatamente o fato ao médico responsável. É um artigo do capítulo VII – Relação Entre Médicos.
b) Usar formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos verificados na clínica privada. É um
artigo do capítulo II – Direitos Médicos.
c) 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. É um artigo do capítulo V – Relação com pacientes e familiares.
d) Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de
práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. É um artigo do capítulo IV –
Direitos Humanos.
24. O Programa Nacional de Imunização – PNI foi institucionalizado, resultante do somatório de fatores, de
âmbito nacional e internacional, que convergiam para estimular e expandir a utilização de agentes
imunizantes, buscando a integridade das ações de imunizações realizadas no país. Isso se deu no ano de
a) 1973.
b) 1975.
c) 1977.
d) 1979.
25. Conforme o Calendário Nacional de Vacinação de Junho/2014, analise as afirmativas seguintes:
I – A vacina VIP/VOP são 2 doses sequenciais da VIP, sendo a primeira aos 2 meses de idade e a segunda
aos 4 meses e mais 3 doses sequenciais da VIP, com a VOP, sendo a terceira dose aos 6 meses a após as
3 doses já administradas, administra-se dois reforços, sendo um aos 15 e o outro aos 4 anos de idade.
II – A vacina Meningocócica C deve ser administrada na criança aos 3, 5 e 8 meses de idade.
III – A dose inicial da vacina da Febre Amarela deve ser aos 6 meses de idade.
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IV – A vacina de Rotavírus Humano é administrada em 2 doses, sendo uma aos 2 meses e a outra aos 4
meses de idade.
Está correto o que se afirma em:
a) I, somente.
b) II e III, somente.
c) I e IV, somente.
d) II, somente.
26. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas
no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda a alguns dos princípios dispostos abaixo, exceto:
a) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
b) Participação da comunidade.
c) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática.
d) Integralização e centralização da rede de serviços de saúde.
27. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins da Lei Orgânica n⁰⁰ 8.080, de 1990, um conjunto de
atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à
promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde
dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo os
itens descritos abaixo, exceto:
a) O incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico.
b) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
c) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
d) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e
controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
28. A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo,
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a
reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção
integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes
de saúde das coletividades. Sendo assim, a atenção básica deve cumprir algumas funções para contribuir
com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde. São algumas delas, exceto:
a) Ter território: adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o
desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos
determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território, sempre em consonância com o
princípio da equidade.
b) Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e
capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária.
c) Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes
tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos
positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia
dos indivíduos e grupos sociais.
d) Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizandoas em relação aos outros pontos de atenção, contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta
das necessidades de saúde dos usuários.
29. Em qual alternativa todas as vacinas apresentadas podem ser aplicadas em gestantes?
a) Difteria, febre amarela e MMR.
b) Dupla adulto, hepatite B e varicela.
c) Hepatite B, dupla adulto e influenza.
d) Rubéola, tétano e Sabin.
30. De acordo com a orientação do FDA (Food and Drug Adminitration), durante a gestação, é considerada
como classe B a utilização de qual medicamento?
a) Enalapril
b) Enoxaparina
c) Fenobarbital
d) Efavirenz
31. Qual a opção incorreta para o tratamento da hipertensão intracraniana que ocorre no traumatismo
cranioencefálico?
a) Indução de hipotensão arterial
b) Hiperventilação
c) Craniotomia descompressiva
d) Infusão em bolus de manitol
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32. Paciente, 24 anos, sexo masculino, vítima de acidente automobilístico moto versus carro, foi admitido
no pronto-socorro consciente, orientado, com Glasgow 15, referindo dor abdominal. No exame físico,
FC:87bpm, PA: 120X80mmHg, palpação abdominal dolorosa, FAST com pequena quantidade de líquido
livre periesplênico e na pelve. A conduta a ser adotada num centro de trauma é:
a) Laparotomia exploradora.
b) Lavado peritoneal diagnóstico.
c) Ultrassonografia abdominal de controle.
d) Tomografia computadorizada de abdome.
33. A síncope durante o esforço físico, associada a outros sintomas como dispneia e angina em outras
circunstâncias, são sintomas típicos de:
a) Insuficiência mitral
b) Insuficiência aórtica
c) Estenose aórtica
d) Prolapso da válvula mitral
34. Em relação a achados encontrados em resultados de ultrassonografia tireoidiana, não é provável risco
de malignidade a presença de:
a) Margens irregulares
b) Hipervascularização central
c) Microcalcificações
d) Hiperecogenicidade
35. A pancreatite aguda decorre de inúmeras causas. Dentre as alternativas a seguir, qual não apresenta
causa de pancreatite aguda?
a) Trauma
b) Ingesta de gordura
c) Litíase biliar
d) Alcoolismo
36. A deficiência de um único nutriente já é uma forma de desnutrição, mas a deficiência de um nutriente é
sempre acompanhada pela deficiência de diversos outros. A desnutrição proteica-calórica se manifesta
pela ingestão insuficiente de proteínas e de calorias, seja por pouca demanda nutricional ou consumo
excessivo para o crescimento da criança.
Sobre a subnutrição infantil grave(SIG), assinale a alternativa incorreta:
a) A SIG, seja primária ou secundária, tem um espectro que oscila entre formas mais leves, com alguma
diminuição da altura e/ou do peso para a idade, até as formas muito graves, que resultam em déficits mais
acentuados de peso e altura para a idade.
b) Na SIG não edematosa, a pele perde o turgor, tornando-se enrugada e frouxa à medida que a gordura
subcutânea desaparece.
c) Noma é uma dermatose nas coxas, associada à desnutrição e é frequentemente precedida por uma
enfermidade debilitante.
d) O edema em kwashiorkor ocorre devido à baixa quantidade de albumina sanguínea.
37. Os defeitos cardíacos congênitos podem ser divididos em dois grupos principais com base na
presença ou ausência de cianose, o que pode ser determinado por exame físico auxiliado pela oximetria
de pulso.
Sobre as lesões cardíacas congênitas cianóticas e acianóticas, assinale a alternativa incorreta:
a) As lesões cardíacas congênitas acianóticas podem ser classificadas de acordo com a sobrecarga fisiológica
predominante que elas impõem ao coração, as mais comuns são as que produzem uma sobrecarga de volume,
geralmente as lesões de shunt da esquerda para a direita.
b) Um defeito tipo ostium secundum na região da fossa ovalis é raro de comunicações interatriais e está associado
ao ventrículo único.
c) As lesões cardíacas cianóticas ocorrem quando o fluxo sanguíneo pulmonar está diminuído.
d) As lesões cardíacas cianóticas ocorrem quando o fluxo sanguíneo pulmonar está aumentado.
38. As manifestações clínicas de uma parasitose dependem da carga parasitária. Se for leve ou moderada
podem não apresentar qualquer sintoma, porém, sob alta infestação, podem causar doença pulmonar e
obstrução do trato intestinal ou biliar, podendo causar sintomas alérgicos, febre, urticária e doença
granulomatosa. As manifestações pulmonares incluem tosse, dispineia, infiltrados pulmonares e
eosinofilia.
Para o tratamento dessa parasitose, podemos utilizar:
a) Niazoxanida, 100 mg duas vezes ao dia, via oral, por 3 dias para crianças de 1-3 anos e 200 mg, duas vezes ao
dia, via oral, por 3 dias para crianças entre 4-11 anos.
b) Albendazol, 100 mg, via oral, dose única, para todas as idades.
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c) Mebendazol, 400 mg em duas doses, dose única, para todas as idades.
d) Fluconazol, 150 mg duas vezes ao dia, via oral, por 3 dias para crianças de 1-3 anos e 200 mg, duas vezes ao
dia, via oral, por 3 dias para crianças entre 4-11 anos.
39. Doença respiratória muito comum, tem início abrupto, sendo acompanhada por febre, mialgia, cefaleia,
mal-estar e anorexia, associados à coriza, faringite e tosse seca, podendo ser acompanhada por calafrios.
Qual o agente causador mais frequente que pode causar as manifestações clínicas mencionadas?
a) Treponema pallidum
b) Vírus influenza
c) Pseudomonas aeruginosa
d) Streptococcus pyogenes
40. Nas vaginites, as pacientes geralmente apresentam corrimento seroso com intenso eritema e irritação
na área vulvar, acompanhado de desconforto ao deambular e urinar.
A vaginite acomete meninas pré-adolescentes, sendo o principal causador dessa doença o patógeno:
a) Estreptococo do grupo A
b) Estafilococo
c) Enterococo
d) Actinomicose

RASCUNHO
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