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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão.  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Responda a todas as questões. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Para responder às questões de 1 a 6, leia o texto 1. 

 

Texto 1 

 

Carteira de Vacinação na Promoção da Saúde Bucal Infantil¹ 

 

 Um projeto desenvolvido na Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, encontrou um jeito 

inusitado — e muito efetivo — de garantir o acompanhamento odontológico desde os primeiros 

anos de vida. Veja só: logo após serem vacinados em um posto de saúde da cidade, os pequenos são 

encaminhados para um dentista do local. E a consulta, assim como o agendamento do retorno, fica 

registrada na carteira nacional de vacinação. As anotações servem como lembrete para os pais sobre 

a importância da saúde bucal de seus pequenos e, de quebra, facilitam o controle das visitas futuras 

ao odontologista, que passam a ser feitas com regularidade. Iniciada em 2007, a ação acarretou 

resultados incontestáveis. Quando as crianças monitoradas chegaram à idade escolar, 70% estavam 

livres de cárie e as outras 30% apresentavam apenas um estágio inicial da doença. 

Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br  - acesso em 06/01/2015- Autor: Geraldo Stocco 

  

01. O texto trata de: 

A) Uma carteira de vacinação. 

B) A obrigatoriedade das visitas futuras dos bebês ao odontologista. 

C) O controle das consultas odontológicas dos bebês por meio da carteira nacional de vacinação.  

D) Anotações e registros na carteira especial de vacinação sobre consultas odontológicas. 

 

02. “As anotações servem como lembrete [...] e, de quebra, facilitam o controle...” de quebra, na 

frase, significa: 

A) Ao mesmo tempo. 

B) O controle das visitas futuras. 

C) Não tem um sentido; foi usada como uma expressão, por exemplo, “quebrar um galho”. 

D) Significa as anotações. 

 

03. “[...] encontrou um jeito inusitado e muito efetivo”. As palavras em destaque, na frase 

significam, respectivamente: 



Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 022/2014 

 

3 

Prova Médico Saúde da Família 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

A) Estranho – essencial. 

B) Extraordinário – eficaz. 

C) Eficaz – estranho.  

D) Estranho – eficaz. 

 

04. Assinale a frase em que a concordância (nominal e/ou verbal) está de acordo com a norma culta 

da língua: 

A) Fazem anos que se tenta resolver o problema de saúde bucal no Brasil. 

B) Proibido a entrada de estranhos no local. 

C) Não sei aonde deixei meu celular. 

D) Há profissionais que sabem aonde querem chegar. 

 

05. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal: 

A) Recusei o trabalho que apresentaram-me. 

B) Me recusei ao trabalho proposto. 

C) Recusei o trabalho que me apresentaram. 

D) Ao trabalho proposto, me recusei. 

 

06. Assinale alternativa correta quanto ao uso da crase: 

A) As anotações servem como lembrete às mães sobre a importância da saúde bucal de seus 

pequenos. 

B) O projeto se estende à crianças desde o nascimento até a idade adulta. 

C) As crianças começam à ter saúde bucal muito cedo. 

D) À ação da Prefeitura de Ponta Grossa é preventiva. 

 

Para responder às questões de 7 a 10, leia o texto 2. 

 

Texto 2 

 

 Na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo em Bauru, no interior paulista, 

uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil com o xilitol, 

substância antimicrobiana e remineralizadora. Encontrado em frutas e também produzido 

industrialmente a partir de sabugo de milho, ele já é utilizado como substituto do açúcar em 

chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. O problema é que, para conseguir a proteção, você 
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precisaria mascar cinco unidades ao dia, durante 15 minutos cada. Convenhamos: haja disciplina! A 

saída criativa desses pesquisadores finalistas do Prêmio SAÚDE foi, então, inserir o xilitol em um 

verniz a ser aplicado nos dentes. Dessa forma, ele fica por tempo suficiente na boca para protegê-la 

de bactérias. Nos testes realizados, o verniz com concentração de 20% de xilitol ainda foi capaz de 

promover a remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. Um enorme ganho 

conquistado com uma tática simples e inovadora. 

Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br  - acesso em 06/01/2015 

Autores: Marília Afonso Rabelo Buzalaf, Cristiane de Almeida Baldini Cardoso, Aline Rogéria Freire de Castilho, Ana 

Carolina Magalhães, Agnes de Fátima Faustino Pereira, Thiago Cruvinel da Silva, Magali de Lourdes Caldana, José 

Roberto de Magalhães Bastos. 

 

07. Considerando o texto e o assunto abordado, o título mais adequado é: 

A) Um verniz na prevenção da cárie. 

B) Xilitol: substituto do açúcar em chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. 

C) A remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. 

D) O problema de saúde bucal no Brasil. 

 

08. “Um enorme ganho conquistado com uma tática simples e inovadora”. As palavras em 

destaque, na frase, podem ser substituídas, respectivamente, sem alteração de sentido na frase: 

A) Técnica e nova. 

B) Estratégia e diferente. 

C) Estratégia e nova. 

D) Técnica e interessante. 

 

09. “Convenhamos: haja disciplina!”, a frase se refere ao fato de: 

A) A saída criativa dos pesquisadores, que com disciplina e estudo encontraram uma alternativa. 

B) Mascar cinco unidades de chicletes, ao dia, durante 15 minutos cada. 

C) Uma tática simples e inovadora. 

D) Conseguir proteção contra as cáries. 

 

 

10. “[...] uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil”. Na 

oração: 

A) Há um erro de concordância, porque o verbo atacou deveria estar no plural, atacaram, 

concordando com especialistas. 

B) Não há erro, porque atacou se refere ao principal problema, que está após o verbo. 
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C) Não há erro, porque concorda com o sujeito simples da frase: uma equipe de especialistas. 

D) Nenhuma das alternativas. 

 

Raciocínio Lógico 

 

11. A resposta para um processo de sistematização de produtos de informática advém de uma 

combinação de sistemas de equação de tripla aplicação de variáveis incógnitas, então as equações 

são as seguintes retas: r(1): X + Y + Z = 11;  r(2): 2X – Y – Z = - 5;  r(3): 3X – 2Y + Z = 6. Então o 

produto entre as variáveis X e Y (X*Y) é igual a? 

A) 12. 

B) 10. 

C) 6. 

D) 24.  

 

12. José fez um acordo com seu filho João, pois possui o valor de (30X - 20). Se o José dobrar o 

valor por três oportunidades e a cada oportunidade der R$ 10,00 para João, esse ficará com saldo 

Zero. Não esquecer que só dobrará o resultado após deduzir do que o pai possuía, os R$ 10,00 a 

cada passo do processo de doação. Que valor representa 30X – 20?  

A) X= 25,50. 

B) X= 30,50. 

C) X= 6,50. 

D) X= 17,50. 

 

13. Uma sequência lógica representa um encadeamento de símbolos, sons, sinais que se repetem ou 

que seguem um mesmo raciocínio que pode ser no sentido crescente, decrescente ou representa uma 

unidade representativa. Nesse caso, qual das sequências representa essa definição apresentada na 

questão? 

A) Búfalo – coelho – leão – vaca.  

B) Abdução – cdlvision – efervescente – ghustavo.  

C) Canarinho – papagaio – urubu – calopsita.  

D) Feijão – arroz – estrogonofe – macarrão.  

 

14. Eventos do dia-a-dia podem ser traduzidos por fórmulas ou expressões matemáticas as quais 

chamamos de “modelagem matemática”. Sabe-se que a Probabilidade de ocorrência de uma pessoa 
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encontrar uma moeda na rua é de P(x)= 0,30, perguntamos. Para que duas meninas possam estar 

inseridas nesse mesmo evento (locais diferentes) e ao mesmo tempo, qual a probabilidade de termos 

a ocorrência de resultados iguais para as duas jovens? 

A) 58%. 

B) 42%. 

C) 50%. 

D) 100%.  

 

15. Temos as idades de um pai e de um filho. O pai está casado a 28 anos e não foi pai antes de 

estar casado com a mãe do rapaz. A idade do pai é igual ao dobro da idade do filho adicionado de 2 

anos. Já, se triplicarmos a idade do filho temos a idade do pai adicionada de 23 anos. Qual é a soma 

das idades de pai e filho? 

A) 100 anos. 

B) 70 anos. 

C) 77 anos. 

D) 88 anos. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. De acordo com o Art. 7° da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste, que trata dos 

símbolos do município, é correto afirmar que: 

I. São símbolos do município de São Miguel do Oeste apenas sua bandeira e seu brasão sendo que a 

lei poderá estabelecer outros símbolos. 

II. É símbolo do município apenas sua bandeira e a lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor 

sobre sua utilização no território do município.  

III. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino, seu brasão e seu 

selo de armas, ficando vedada a criação ou utilização de outros símbolos que não descritos na Lei 

Orgânica do Município.  

IV. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino e seu brasão. 

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas:  

A) Apenas a assertiva I está correta. 

B) Apenas a assertiva II está correta. 

C) As assertivas I, II e III estão incorretas. 

D) As assertivas II, III e IV estão incorretas.  
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17. O Art. 161 da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste estabelece que para assegurar 

a defesa e preservação do meio ambiente, incumbe ao Poder Público Municipal, em conjunto com 

outros poderes ou isoladamente, e onde se omitirem os órgãos estaduais e federais competentes: 

I. Implantar sistema de áreas de preservação representativo de todos os ecossistemas, originais do 

espaço territorial do município, vedada qualquer utilização ou atividade que comprometa seus 

atributos essenciais. 

II. Estimular e promover reflorestamento ecológico, com qualquer tipo de espécie vegetal, ainda 

que exótica, em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos 

hídricos, bem como a conservação de índices mínimos de cobertura vegetal. 

III. Fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas, 

métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana e fontes de 

radioatividades, som, calor e outras. 

IV. Informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio 

ambiente, as situações de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à 

saúde presentes apenas no ar e na água. 

V. O Poder Público Municipal deverá ter viveiro próprio para a produção de mudas suficientes para 

atender a demanda, sendo vedada a firmação de convênios com a finalidade de produção de mudas. 

VI. Proteger e preservar a fauna e flora, em especial as espécies ameaçadas de extinção, as 

vulneráveis ou raras, assegurando sua preservação e reprodução, vedadas as práticas que submetem 

os animais à crueldade. 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas: 

A) Estão corretas as afirmativas II e VI. 

B) Estão corretas as afirmativas I e VI. 

C) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e VI. 

D) Estão corretas as afirmativas II, IV e V. 

 

18. O fator determinante da colonização e povoamento do Extremo Oeste Catarinense foi o 

econômico. Destacou-se principalmente a empresa colonizadora Barth, Benetti e Cia Ltda, fundada 

em janeiro de 1940. A respeito desta colonizadora é incorreto afirmar que: 

A) Esta empresa foi fundada na cidade de Caxias do Sul/RS. 

B) Um dos objetivos da empresa era a exploração de madeiras existentes nas glebas , adquiridas das 

Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União, para serragem, transporte e exportação, 

principalmente de araucárias. 
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C) Um dos objetivos da empresa era o desenvolvimento das atividades relacionadas com a 

colonização das terras, fator social motivado, principalmente pelo esgotamento das terras gaúchas, 

que se tornaram impróprias para plantio de cereais e que levaram inúmeras famílias de colonos a 

migrar para terras catarinenses, em busca de solo fértil para suas lavouras e sobrevivência de suas 

famílias. 

D) A empresa Barth, Benetti e Cia Ltda foi fundada pelos sócios Alberto Dalcanalle, Willy Barth e 

Gastão Luiz Benetti e sua sede ficava em Curitiba/PR.  

 

19. Em janeiro de 2015, atiradores atacaram a sede de um jornal satírico francês, em Paris. Sobre 

este assunto analise as afirmativas abaixo: 

I. Gritando “Allahu akbar” (Deus é maior), enquanto disparavam metralhadoras AK-47, pelo  

menos dois homens, de acordo com fontes de segurança, atacaram a sede do jornal Charlie Hebdo, 

deixando 12 mortos, dos quais 8 jornalistas, entre estes o diretor chargista Bernard Verlhac.. 

II. O jornal já sofreu ataques anteriormente por publicar caricaturas de líderes muçulmanos e do 

profeta Maomé. Em 2012 a redação do jornal, que fica próxima ao Museu do Louvre, foi alvo de 

um incêndio criminoso após publicar uma série de caricaturas de Maomé. 

III. Segundo informações de um jornalista do Charlie Hebdo, os atiradores chegaram ao local na 

hora da reunião da redação. Segundo este jornalista, os atiradores sabiam que as reuniões da equipe 

editorial aconteciam nas terças-feiras , às 10h da manhã de Paris.  

IV. Um responsável pela Al-Qaeda do Iemen, enviou na sexta-feira seguinte ao atentado um 

comunicado à Associated Press, onde informa que o grupo não teve responsabilidade alguma sobre 

o atentado ao jornal Charlie Hebdo.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas a afirmativas estão incorretas. 

B) Apenas uma afirmativa está correta. 

C) Apenas duas afirmativas estão incorretas. 

D) Apenas uma afirmativa está incorreta.  

 

20. Um brasileiro foi condenado a pena de morte, após 11 anos de prisão, pelo crime de tráfico de 

drogas. Sobre tal fato analise as afirmativas abaixo: 

I. Marco Archer Cardoso Moreira, foi condenado a morte por tráfico de drogas na Indonésia. Ele foi 

o primeiro brasileiro executado por crime no exterior.  

II. O brasileiro foi preso em agosto de 2003, quando tentou entrar na Malasia, transportando pouco 

mais de 13 quilos de heroína, escondidos em uma asa delta desmontada.  
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III. O brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira foi preso em 2003, no aeroporto de Jacarta, com 

pouco mais de 13 quilos cocaína, escondidos em uma asa delta desmontada.  

IV. Archer fugiu do aeroporto e foi encontrado duas semanas após na Ilha de Sumbawa. Ele 

confessou o crime e disse ter recebido dez mil dólares para transportar a droga.  

V. A presidente Dilma Roussef, fez um pedido de clemência ao presidente Joko Widodo em favor 

do brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, que foi negado, sob a alegação de que o processo 

respeitou as leis do país e que não havia razão para cancelar a aplicação da pena de morte. 

Juntamente com o brasileiro mais três pessoas foram fuziladas. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Estão corretas as afirmativas I, II e IV. 

B) Estão corretas as afirmativas I, III e V. 

C) Estão incorretas as afirmativas II e V.  

D) Estão incorretas as afirmativas III e V.  

 

Conhecimentos específicos 

 

21. Os conhecimentos fisiopatológicos, a medida da pressão intraluminal dos cólons, a visão 

endoscópica e os estudos da musculatura da parede cólica possibilitam diagnosticar e diferenciar a 

diverticulose na forma hipertônica e forma hipotônica. De acordo com as assertivas abaixo, quais 

são complicações da doença diverticular do cólon na forma hipertônica? 

I. Fístulas internas e externas. 

II. Hemorragia diverticular. 

III. Perfuração em peritônio livre. 

IV. Perissigmoidite. 

V. Obstrução intestinal. 

A) I, II e IV. 

B) II, III e V. 

C) II, III e IV. 

D) I, IV, V. 

 

22. A insuficiência renal crônica é síndrome metabólica decorrente de perda progressiva da 

capacidade excretora renal. Perdas da função renal maiores que 50% podem cursar com a síndrome 

urêmica. Dos inúmeros sinas, sintomas e manifestações da síndrome urêmica, o menos provável é: 

A) Tremores. 
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B) Icterícia. 

C) Náuseas. 

D) Soluço. 

 

23. A asma é uma doença inflamatoria crônica das vias aéreas, caracterizada por episódios 

recorrentes de tosse, chiado e dispneia. Nos atendimentos de emergência para os quadros de 

exacerbação de asma em adultos, considera-se resposta terapêutica incompleta, quando temos: 

A)  Sibilos discretos ou falta de ar leve, pico de fluxo expiratório (PFE) ou volume expiratório 

forçado no primeiro minuto (VEF1) >50% mas <70%. 

B) Persistência dos sibilos, PFE <50%. 

C) Ausência de sibilos com PFE ou VEF1 < 50%. 

D) Desaparecimentos dos sibilos e melhora dos sintomas com VEF1 ou PFE>70%.  

 

24. Na doença coronária arterial suspeita ou comprovada, o teste ergométrico é usado para detectar 

isquemia miocárdica, arritmias cardíacas, respostas anormais da pressão arterial e frequência 

cardíaca, bem como, sintomas clínicos induzidos pelo exercício. Considera-se contraindicação 

absoluta para indicação do teste ergométrico: 

A) Estenose valvar moderada. 

B) Embolia pulmonar. 

C) Insuficiência cardíaca estável com FE <45%. 

D) Pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio. 

 

25. A hanseníase é uma doença infectocontagiosa que incide de forma endêmica nos países do 

terceiro mundo, lamentavelmente, o Brasil ocupa lugar de destaque, sendo provável que seja o 

segundo país em índices de incidência e prevalência na escala mundial.  Assinale a alternativa 

correta. 

A) A Hanseníase multibacilar apresenta reação de Mitsuda positiva e tuberculóide. 

B) A Hanseníase paucibacilar tem reação de Mitsuda negativa, dimorfa e Virchowiana. 

C) O agente etiológico é o Mycobacterium leprae e foi descoberto por Alexander Flemming. 

D) As reações hansênicas, surtos de agodização, podem ser do tipo I e tipo II ocorrendo apenas na 

hanseníase multibacilar. 
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26. O código de ética médica contém normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício de 

sua profissão bem como no exercício de quaisquer outras atividades em que se utilize o 

conhecimento advindo do estudo da medicina.  

I. É direito do médico exercer a medicina sem ser discriminado por questões de religião, ética, sexo, 

nacionalidade, cor, orientação sexual, idade, condição social, opinião pública ou de qualquer outra 

natureza.  

II. É vedado ao médico recusar-se a realizar atos médicos que embora permitidos por lei sejam 

contrários aos ditames de sua consciência.  

III. É direito do médico afastar-se de suas atividades profissional, mesmo temporariamente, sem 

deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou em estado grave.  

IV. É vedado ao médico, apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em 

que trabalhe quando as julgar indignas ao exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao 

paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, 

obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho Federal de Medicina e sua jurisdição.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Afirmativas II, III e IVestão incorretas. 

C) Afirmativas III e IV estão corretas. 

D) Afirmativas I, II, III e IV estão incorretas. 

 

27. A síndrome de Cushing consiste em sinais e sintomas advindos da exposição prolongada a 

concentrações elevadas de glicocorticoides. Assinale alternativa correta: 

A) A causa mais comum da síndrome de Cushing é a endógena, caracterizada por hiperestimulação 

do córtex adrenal por excesso de ACTH (Hormônio adrenocorticotrófico). 

B) Algumas manifestações clínicas incluem emagrecimento, hipotensão e queda de cabelo. 

C) A síndrome de Cushing exógena é mais rara, e resulta da supressão do ACTH, por perda do 

mecanismo de retroalimentação do eixo hipolatálamo-hipófise-adrenal. 

D) No tratamento, pode-se utilizar o cetoconazol como inibidor da esteroidogênese adrenal, para 

bloquear e reverter, mesmo que paliativamente, o hipercortisolismo. 

 

28. O diabetes melito é um distúrbio metabólico, determinado geneticamente, associado com 

deficiência absoluta ou relativa de insulina. Assinale a alternativa incorreta: 

A) No diabetes do tipo 1 a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia são as complicações crônicas 

mais frequentes. 
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B) O diabetes tipo 2 resulta da destruição autoimune das células Beta pancreáticas. 

C) No diabetes do tipo 2, os consensos atuais recomendam intervenção farmacológica com 

metformina, assim que o diagnóstico for estabelecido. 

D) Levando-se em consideração a atividade física do paciente, a dieta será hipercalórica para os 

pacientes com peso abaixo do normal, normocalórica quando o peso for normal e hipocalórica 

quando estiver acima do normal. 

 

29. Qual a síndrome que surge em aproximadamente 10% das gestações de pacientes com pré-

eclampsia ou eclampsia, caracterizada por alterações laboratoriais de hemólise, elevação de enzimas 

hepáticas e plaquetopenia: 

A) Síndrome de Guilliam-Barré. 

B) Síndrome HELLP. 

C) Síndrome Hipertensiva da Gestação. 

D) Síndrome Trofoblástica Gestacional. 

 

30. O diagnóstico eletrocardiográfico onde se observa o desaparecimento da onda P, substituídas 

por ondulações rápidas, irregulares, de morfologia continuamente variável e em geral de pequena 

amplitude, levando a intervalos ventriculares irregulares, refere-se à: 

A) Flutter atrial. 

B) Torsades de Pointes. 

C) Fibrilação atrial. 

D) Displasia arritmogênica do ventrículo direito. 

 

31. A tuberculose ainda é importante problema de saúde pública no mundo, entre todas as formas, a 

pulmonar é a mais frequente e a de maior impacto epidemiológico, pois é a única transmissível. 

Assinale a alternativa incorreta: 

A) A pesquisa bacteriológica é o principal exame para o diagnóstico e controle do tratamento da 

tuberculose. 

B) A vacina BCG é obrigatória, no Brasil, nas crianças com menos de 1 ano de idade. 

C) O etambutol é bactericida, com excelente ação antibacteriana, fazendo com que sua associação 

com outras substâncias permita diminuir o tempo necessário para o tratamento. 

D) Um novo esquema de tratamento disponível na rede pública chama-se DFC (dose fixa 

combinada) e é composto por rifampicina+isoniazida+pirazinamida+etambutol. 
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32. As vertigens são sintomas de defeito vestibular, podendo ocorrer no labirinto periférico ou em 

suas conexões com o cérebro. Em relação às vertigens podemos afirmar que: 

A) A sensação de vertigem mais frequente é a rotatória, com uma sensação de báscula em um plano 

horizontal, frequentemente de movimento ascendente e descendente. 

B) Entre as causas de vertigem vestibular central temos a esclerose múltipla, epilepsia parcial e 

neoplasias. 

C) Os distúrbios vestibulares periféricos correspondem a 25% das causas de vertigem. 

D) O tratamento sintomático das vertigens apresenta grande melhora com uso de fenobarbital e 

carbamazepina. 

 

33. Em relação aos vírus da hepatite, aquele classificado entre os picornavírus, transmitido, 

principalmente, por via fecal-oral, com período de incubação média de 28 dias, é: 

A) Vírus A. 

B) Vírus B. 

C) Vírus C. 

D) Vírus E. 

 

34. Em relação aos marcadores tumorais bioquímicos circulantes, assinale a alternativa incorreta: 

A) O antígeno carcinoembrionário (CEA) devido à elevação em doenças benignas e à ocorrência de 

tumores que não produzem esse antígeno, não permite que esse marcador seja utilizado para o 

diagnóstico. 

B) O CA 125 é o melhor marcador bioquímico disponível para a monitorização tanto da evolução 

quanto da resposta terapêutica do câncer de ovário. 

C) O CA 19-9 é antígeno relacionado a tumores malignos do trato respiratório, sobretudo câncer da 

pleura e de pulmão. 

D) Em relação ao PSA total, cerca de 80% dos pacientes apresentam, quando do diagnóstico de 

câncer de próstata, resultado superior a 4,0ng/ml. 

 

35. Trombose venosa profunda e embolia pulmonar são causas importantes de morbidade e 

mortalidade na população geral e devem ser sempre diagnosticadas. Em relação às tromboses 

assinale a alternativa incorreta: 

A) Fatores de risco circunstanciais para trombose venosa são: cirurgia, trauma, imobilização, uso de 

contraceptivo oral, gravidez e puerpério. 
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B) A trombofilia deve ser aventada quando ocorre antes dos 50 anos de idade, sem fator 

desencadeante e de caráter recorrente, em locais não usuais, como veias cerebrais e vasos 

mesentéricos. 

C) As causas mais comuns de trombofilia adquirida são a deficiência de proteína C e proteína S. 

D) Antiagregantes plaquetários, como aspirina, clopidogrel e ticlopidina, são utilizados na 

profilaxia de trombose arterial, não tendo utilidade nos pacientes com trombose venosa. 

 

36. Em relação à profilaxia das endocardites infecciosas é incorreto afirmar: 

A) A profilaxia é especialmente indicada para endoscopia e colonoscopia. 

B) A prevenção deve ser aplicada a indivíduos com prolapso de valva mitral comevidência de 

ausculta de insuficiência mitral. 

C) Profilaxia indicada em pacientes com miocardiopatia hipertrófica e portadores de marca-passo. 

D) Nos procedimentos dentários e em vias aéreas superiores recomenda-se o uso de amoxicilina 

antes do procedimento. 

 

37. Em relação ao Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011, assinale a alternativa incorreta: 

A) Art. 3° 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. 

B) Art. 4° § 2° A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países 

deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais.   

C) Art. 8° O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas 

Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a 

complexidade do serviço. 

D) Art. 16° No planejamento devem ser evitados os serviços e as ações prestadas pela iniciativa 

privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde 

regional, estadual e nacional. 

 

38. Em relação ao Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011, diz o Art. 37.  O Contrato 

Organizativo de Ação Pública de Saúde observará as seguintes diretrizes básicas para fins de 

garantia da gestão participativa: 

I. Estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário das ações e dos serviços, 

como ferramenta de sua melhoria. 
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II. Apuração permanente das necessidades e interesses do usuário. 

III. Das diretrizes gerais para a composição da RENASES. 

Estão corretas as assertivas: 

A) I e III. 

B) II e III. 

C) I e II. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

39. Em relação à Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações, assinale a alternativa 

incorreta: 

A) Art. 19-C. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999). 

B) Art. 14. Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e 

as instituições de ensino profissional e superior. 

C) Art.4. § 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 

complementar. 

D) Art. 2º § 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas e da família, mas exime o das empresas 

e da sociedade. 

 

40. Os pacientes com IAM, com supradesnível do segmento ST, devem ser submetidos à rápida 

avaliação para terapia de reperfusão. Entre as técnicas disponíveis temos o emprego de 

trombolíticos. Considere a alternativa correta em relação à contraindicação absoluta para uso de 

trombolíticos: 

A) Gravidez. 

B) Suspeita de dissecção de aorta. 

C) Hipertensão grave. 

D) Punções vasculares não compressíveis. 

 




