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INSTRUÇÕES: 
 
Leia atentamente as instruções abaixo.                       
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno de questões. 
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  

     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo 
o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras 
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis,, MP3, Ipod, Ipad 
e quaisquer outros recursos analógicos. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início 
da prova. 
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do 
candidato. 
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações 
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas. 
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) 
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que 
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso. 
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas 
dependências da escola. 
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 26 de março de 2018 até às 18h. 
 
 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________ 

                      

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 

Cargo: Médico PSF 
 
 

 

Data da Prova:  
25 de março de 2018 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

Duração:  
3 (três) horas 

40 questões 
04 alternativas 

http://www.crescerconcursos.com.br/
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Uma visão realista do papel da informação e do conhecimento nos atuais processos produtivos 1 

leva a crer que nem uma nem outro conduzem necessariamente à igualdade social. Isso implica 2 

considerar que as novas tecnologias da informação, embora representem avanços em diversas áreas, 3 

também conduzem a formas inéditas de exclusão social. 4 

Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o desenvolvimento de recursos cada vez mais 5 

sofisticados. 6 

De outro lado, mais uma forma de disparidade social: a exclusão da sociedade do conhecimento,  7 

caracterizada pela distância entre os que dominam as novas tecnologias e aqueles que mal as 8 

compreendem ou até as desconhecem nas mais diferentes regiões do planeta. 9 

Os países também vivem de forma desigual o ingresso na sociedade do conhecimento. Exemplo 10 

mais evidente disso é a chamada rede mundial de computadores, a internet, que conseguiu 11 

interconectar, em poucos anos, milhões de pessoas nos lugares mais remotos do mundo. Contudo o 12 

acesso à rede é desigualmente distribuído: 75% dos usuários vivem nos países industrializados (14% 13 

da população mundial). Outra disparidade está no interior dos países: a maioria dos usuários da rede 14 

vive em zonas urbanas, possuem melhor escolaridade e condição socioeconômica, são jovens e a 15 

maior parte é do sexo masculino. 16 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contou mais de 32 milhões 17 

de usuários da internet. 18 

A maioria desses usuários é do sexo masculino, tem média de idade de 28 anos, 10,7 de estudo 19 

e rendimento médio mensal familiar per capita de 1 milhão. 20 

O perfil de quem não utiliza a rede de computadores - ou seja, não navega na internet - é 21 

claramente distinto: mais de 37 anos de idade, entre 5 e 6 anos de tempo de estudo e rendimento 22 

médio mensal de R$ 300. 23 

Investir em educação - sobretudo no ensino de ciências desde o nível fundamental - está no 24 

ponto de partida para reverter a situação de quase letargia em que a América Latina se encontra se 25 

comparada aos países mais desenvolvidos, científica e tecnologicamente, de outras regiões do planeta. 26 

No âmbito da tecnologia, há, em todo o globo, iniciativas voltadas para a redução da crescente 27 

lacuna digital, como o desenvolvimento de software (programa) livre e de computadores de baixo 28 

custo. 29 

A revolução tecnológica, porém, não pode ser reduzida à mera incorporação ou ao acúmulo de 30 

maior número de máquinas e sistemas de informação e comunicação. 31 

A inovação deve ter caráter social (sustentada com políticas educativas e de desenvolvimento 32 

social). 33 

Somente a educação garantirá que as novas tecnologias da informação e da comunicação 34 

promovam qualidade de vida ao maior número possível de cidadãos. 35 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                            QUESTÕES DE 1 A 15 

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELCIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

JORGE WERTHDN 
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01) O texto defende a ideia de que 

 

A) os avanços tecnológicos e científicos têm oportunizado, 

de uma forma ou de outra, a melhoria da qualidade de 

vida da maior parte da população mundial. 

B) a sofisticação dos recursos tecnológicos vem 

cumprindo, na prática o seu papel social ao exigir a 

implementação de políticas que priorizem a educação e 

o desenvolvimento do país. 

C) o ingresso na sociedade do conhecimento está muito 

mais relacionada com o desenvolvimento do país em 

que a pessoa vive do que propriamente com suas 

condições socioeconômicas. 

D) as possibilidades de a América Latina sair do marasmo 

em que se encontra, do ponto de vista tecnocientífico 

em relação a outras reações, dependem de os países que 

a compõem reverem seus valores educacionais. 

 

02) Sobre o texto, uma das afirmações abaixo NÃO 

encontra respaldo no texto: 

 

A) As ideias do terceiro parágrafo mantêm com as do 

segundo uma relação de confronto. 

B) O articulista, na defesa de sua tese, aponta, além das 

novas tecnologias da informação, outras causas de 

exclusão social. 

C) As transformações esperadas com a revolução 

tecnológica se efetivaram plenamente nos países 

desenvolvidos. 

D) As informações veiculadas no texto levam à conclusão 

de que a revolução tecnológica demarcou fronteiras 

socioculturais no mundo globalizado. 

 

03) A declaração que constitui o último parágrafo do texto 

tem caráter 

 

A) analítico.  

B) restritivo.  

C) retificador.  

D) individualista. 

 

04) É uma afirmativa verdadeira sobre o texto a que está 

expressa na alternativa 

 

A) Se se substituir "embora representem avanços em 

diversas áreas" (L.3/4) por apesar de representar 
avanços em diversas áreas, ficam preservadas a 

coerência da argumentação e a correção gramatical. 

B) Sem causar prejuízo de natureza semântica, pode-se 

usar, em lugar de "disparidade social" (L.7), a expressão 

desestruturação da sociedade. 

C) Caso os dois primeiros períodos que compõem o quarto 

parágrafo do texto (L.10/12) fossem transformados em 

um só, fazendo-se a correlação entre eles com o termo 

por conseguinte, a nova construção respeitaria a 

relação semântica existente entre os dois. 

D) Se tivesse sido empregado de os países em lugar de "dos 

países" (L.14) seria atribuída maior formalidade ao 

texto além de ficar mantida a correção gramatical. 

 

05) As ideias de inclusão, modo e espaço estão evidentes no 

fragmento transcrito em 

 

A) “Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o 

desenvolvimento de recursos cada vez mais 

sofisticados." (L.5/6). 

B) De outro lado mais uma forma de disparidade social: a 

exclusão da sociedade do conhecimento (L.7). 

C) Os países também vivem de forma desigual o ingresso 

na sociedade do conhecimento (L.10). 

D) “a maioria dos usuários da rede vive em zonas urbanas" 

(L.14/15). 

 

06) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 

verdadeiro o que se afirma em 

 

A) "mais", em "o desenvolvimento de recursos cada vez 

mais sofisticados." (L.5/6), expressa a mesma ideia que 

"mais", em "De outro lado, mais uma forma de 

disparidade social" (L.7). 

B) "até", em "ou até as desconhecem" (L.9), e "desde", em 

"desde o nível fundamental" (L.24) são termos 

marcadores de limite. 

C) "melhor", em "possuem melhor escolaridade" (L.15), e 

"maior", em "ou ao acúmulo de maior número de 

máquinas" (L.30/31), são adjetivos que se apresentam 

em sua forma comparativa. 

D) "quase", em "a situação de quase letargia em que a 

América Latina se encontra" (L.25), denota 

aproximação do mesmo modo que "se", em 'se 

comparada aos países mais desenvolvidos" (L.25/26), 

restringe o sentido da declaração anterior. 
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07) Marque V nos fragmentos em que a forma verbal em 

negrito pode ficar tanto no singular quanto no plural, 

preservando-se a correção gramatical, e F, nas demais.  

 

(   ) "que nem uma nem outro conduzem necessariamente à 

igualdade social." (L.2). 

(  ) "Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o 

desenvolvimento de recursos cada vez mais 

sofisticados." (L.5/6). 

(   ) "75% dos usuários vivem nos países industrializados" 

(L.13). 

(   ) "A maioria dos usuários da rede vive em zonas urbanas" 

(L.14/15). 

(   ) "e a maior parte é do sexo masculino." (L.15/16). 

 

A alternativa que, contém a sequência correta, de cima para 

baixo, e a 

 

A) F – F – F- V – V. 

B) V – F- F – V – F. 

C) F – V- V – F – V. 

D) V – F – V – V – F. 

 

08) A função dos parênteses que aparecem na linhas 13 e 

14, no fragmento “75% dos usuários vivem nos países 

industrializados (14% da população mundial).",  é  

 

A) explicar o termo "países industrializados". 

B) justificar o percentual anteriormente citado. 

C) acrescentar um dado a mais na afirmativa. 

D) intercalar uma advertência sobre o assunto em 'pauta. 

 

09) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 

correto afirmar 

 

A) “iniciativas”, em “há, em todo o globo, iniciativas” 

(L.27), manterá a mesma função sintática se houver a 

troca do verbo  haver  por  existir. 

B) A inserção  de dois-pontos depois de “lacuna digital” 

(L.28) permite e retirada de “como” do contexto, 

preservando-se a coerência da argumentação. 

C) A expressão “ou seja” (L.21) foi usada para retificar da 

afirmação anterior. 

D) “os”, em “os que dominam as novas tecnologias”, 

pertence à mesma classe gramatical da palavra “isso”, 

em “Isso implica considerar” (L.2/3). 

 

10) Tem função subjetiva o termo transcrito em 

 

A) “o avanço da tecnologia” (L.5). 

B) “a internet” (L.11). 

C) “de forma desigual” (L.10). 

D) “a rede de computadores” (L.21). 

 

AS QUESTÕES 11 A 14 ESTÃO RELACIONADAS AO 

TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO II 

 
É a mesma a ruazinha sossegada 

                                                       

Mário Quintana 

 

1. É a mesma a ruazinha sossegada, 

2. Com as velhas rondas e as canções de outrora...  

3. E os meus lindos pregões da madrugada 

4. Passam cantando ruazinha em fora! 

 

5. Mas parece que a luz está cansada...  

6. E, não sei como, tudo tem, agora,  

7. Essa tonalidade amarelada 

8. Dos cartazes que o tempo descolora ... 

 

9. Sim, desses cartazes ante os quais  

10. Nós às vezes paramos, indecisos... 

11. Mas para quê?... Se não adiantam mais!... 

 

12. Pobres cartazes por aí afora 

13. Que inda anunciam: - ALEGRIA - RISOS  

14. Depois do Circo já ter ido embora... 

 

11) O texto 

 

A) caracteriza-se por um tom nostálgico, devido ao 

desaparecimento da alegria que se foi com o circo. 

B) revela o pessimismo do eu-lírico diante da realidade 

concreta. 

C) mostra a preocupação do homem moderno com o 

social. 

D) traduz a insatisfação do sujeito poético diante da vida. 

 

12) Na afirmação "a luz está cansada" (v.5), há 

 

A) uma comparação explícita. 

B) a substituição da matéria pelo objeto. 

C) uma inversão dos termos constituintes da oração. 

D) a atribuição de característica humana a um ser 

inanimado. 
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13) No texto, exerce a mesma função sintática que a palavra "cansada" (v.5), o termo 

 

A) "sossegada" (v. 1).  

B) "velhas" (v. 2).  

C) "amarelada" (v. 7). 

D) "indecisos" (v. 10). 

 

14)  Leia o trecho abaixo: 

 

“Pobres cartazes por aí afora 

Que inda anunciam: - ALEGRIA - RISOS  

Depois do Circo já ter ido embora... (v.12/14). 

 

As formas verbais que aparecem nos versos em destaque indicam ações 

 

A) em processo no presente. 

B) momentâneas no presente. 

C) iniciadas no passado, mas que ainda perduram no presente. 

D) diferentes: uma contínua no presente e a outra concluída no passado. 

 

A QUESTÃO 15 ESTÁ RELACIONADA À TIRINHA ABAIXO 

 

 

 

15) A análise dos quadrinhos permite inferir: 

 

A) Lucas, por considerar Félix uma pessoa insignificante, não notou sua ausência. 

B) A comunicação entre os dois personagens, a princípio, torna-se inviável pelas evasivas de Félix. 

C) As personagens, em princípio,  não se expressam claramente, prejudicando o processo de comunicação entre elas. 

D) O processo de comunicação entre as personagens só se estabelece com o pedido de desculpas de Lucas. 
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16) De acordo com a lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único 

de Saúde (SUS), EXCETO: 
 

A) Organização dos serviços públicos de modo a evitar 

duplicidade de meios para fins idênticos. 

B) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde. 

C) A formulação e execução da política de sangue e seus 

derivados. 

D) A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 

 

17)  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, obedecendo ainda aos 

seguintes princípios, EXCETO:  
 

A) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral. 

B) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde. 

C) Não participação da comunidade. 

D) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 

prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 

 

18)  Marque V(verdadeiro) ou F(falso) e assinale a 

alternativa correspondente. De acordo com a lei 8.080, 

de 19 de setembro de 1990, a articulação das políticas e 

programas, a cargo das comissões intersetoriais, 

abrangerá, em especial, as seguintes atividades: 
 

(   ) alimentação e nutrição 

(   ) saneamento e meio ambiente 

(   ) vigilância sanitária e farmacoepidemiologia 

(   ) recursos humanos 

(   ) ciência e tecnologia 

(   ) saúde do trabalhador 
 

A) V – F – F – V – V – V  

B) V –V – V – V – V – V 

C) V –V – F – F – V – V 

D) V –V – F – F – F – V 

19)  O Sistema Único de Saúde (SUS) tem apostado nos 

últimos dois anos em um modelo de organizar a 

Atenção Básica que se mostrou bem-sucedido, do 

ponto de vista da capacidade de resolver demandas da 

população, que é a:   

 

A) Estratégia de Saúde da Família.  

B) Gestão epidemiológica.  

C) Política centrada no cuidado. 

D) Vigilância em saúde.  

 

20)  A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doenças e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. A participação 

da comunidade é um dos princípios do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e ocorre através do seguinte órgão:  

 

A) Conselho de Saúde.  

B) Ministério da Saúde.  

C) Anvisa. 

D) Associação local de moradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                                        QUESTÕES DE  16 A 20 
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21) São fatores que alteram o metabolismo no corpo do 

idoso em uso de fármacos, EXCETO: 

 

A) A capacidade de absorção das células e o mecanismo de 

transporte ativo também diminuem. 

B) A velocidade do metabolismo cai em torno da metade 

a dois terços de um adulto jovem. 

C) As enzimas perdem a capacidade de processar alguns 

medicamentos, prolongado assim a meia vida do 

fármaco. 

D) Redução da massa do fígado, o fluxo sanguíneo 

hepático e a atividade enzimática diminuem. 

 

22) Um caso de hanseníase é uma pessoa que apresenta 

uma das seguintes características abaixo e que requer 

quimioterapia: 

 

A) Acometimento de nervos com espessamento neural. 

B) Bacilos positiva. 

C) Baixa patogenicidade. 

D) Lesão ou lesões de pele com alteração da sensibilidade. 

 

23)  Sobre a Hanseníase, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) A gravidez e o aleitamento materno contra-indicam o 

tratamento poliquimioterápico da doença. 

B) Acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, 

mas também se manifesta como uma doença sistêmica 

comprometendo articulações, olhos, testículos, 

gânglios e outros órgãos. 

C) Não é uma doença de transmissão hereditária 

(congênita) e também não há evidências de transmissão 

nas relações sexuais. 

D) Os casos de recidiva são raros e geralmente ocorrem no 

período superior a cinco anos após a cura. 

 

24) São características clínicas da Diabetes Mellitus (tipo1), 

EXCETO: 

 

A) Início abrupto do sistema. 

B) Maior incidência em crianças, adolescentes e adultos 

jovens. 

C) Pacientes obesos. 

D) Pouca influência hereditária. 

 

 

25)  As doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) são um 

problema principal de saúde no meio de adultos jovens. 

Dentre seus efeitos físicos imediatos podemos citar, 

EXCETO: 

 

A) Corrimento. 

B) Desconforto. 

C) Infecção. 

D) Odor Fétido. 

 

26)  São alterações laboratoriais na dengue clássica, 

EXCETO: 

 

A) Hematócrito, hemoglobina normais. 

B) Leucopenia com desvio para a esquerda nos primeiros 

dois dias. 

C) Linfocitose relativa. 

D) Plaquetas aumentadas. 

 

27)  Com relação a Atenção a Saúde do Idoso, marque a 

alternativa INCORRETA.  

 

A) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão 

efetivadas por meio de reabilitação orientada pela 

geriatria e gerontologia. 

B) Ao idoso que esteja no domínio de duas faculdades 

mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento 

de saúde que lhe for reputado mais favorável. 

C) Ao idoso internado é assegurado o direito a 

acompanhante, o idoso em observação não tem este 

direito. 

D) Cabe ao Poder Público fornecer aos idosos, 

gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso 

continuado. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                   QUESTÕES DE  21 A 40 



 
 

 
                                                                                                                                                                                                              

Página | 9  

 

CARGO: MÉDICO PSF 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI 

28)  Sobre os sintomas das Doenças Respiratórias Crônicas, 

é INCORRETO afirmar que: 

 

A) A dispneia crônica ou com piora progressiva é 

característica da asma, embolia pulmonar ou 

pneumotórax. 

B) Na rinite, ao exame físico, pode-se encontrar linha de 

Dennie-Morgan (prega em pálpebras inferiores 

secundárias ao edema), sulco ou prega nasal transversa. 

C) Na verdadeira hemoptise, a origem do sangue está nos 

vasos da parede da traqueia, brônquios ou do tecido 

pulmonar. 

D) São várias as enfermidades respiratórias crônicas que 

podem cursar com baqueteamento (ou hipocratismo) 

digital: a fibrose pulmonar, bronquiectasias, carcinoma 

broncogênico e fibrose cística. 

 

29)  Sobre as doenças diarreicas agudas, é INCORRETO 

afirmar que: 

 

A) A manifestação predominante é o aumento do número 

de evacuações, com fezes aquosas ou de pouca 

consistência. 

B) A terapêutica indicada é a hidratação oral, através do 

sal de reidratação oral (SRO). O esquema de tratamento 

depende do diagnostico etiológico. 

C) Dependendo do agente, as manifestações podem ser 

decorrentes de mecanismo secretório provocado por 

toxinas, ou pela colonização e multiplicação do agente 

na parede intestinal, levando a lesão epitelial e, ate 

mesmo, a bacteremia ou septicemia. 

D) Nos casos crônicos ou com episódios repetidos, 

acarretam desnutrição crônica, com retardo do 

desenvolvimento estato-ponderal. 

 

30)  Sobre as Cefaléias, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) A cefaléia tensional é associada a sintomas 

premonitórios ou aura. 

B) As cefaleias primárias, tais como a migrânea e a 

tensional, costumam ser cronicamente recorrentes, 

seguindo sempre um mesmo padrão nos episódios de 

exarcebação. 

C) Em menos de 1% dos casos a cefaléia está associada a 

doenças intracranianas graves como tumores ou 

infecções cerebrais. 

D) Na migrânea, ou enxaqueca, a dor é de caráter pulsátil 

e piora com as atividades físicas rotineiras. 

31)  Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), é INCORRETO 

afirmar que: 
 

A) A execução de ações de vigilância sanitária está 

incluída no seu campo de atuação. 

B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e 

Conferências de Saúde será majoritária em relação ao 

conjunto dos demais segmentos. 

C) Na hipótese da participação complementar dos serviços 

privados as entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos terão preferência para participar do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

D) Os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do País. 

 

32)  Analise as afirmativas abaixo sobre as condutas na 

ocorrência de anafilaxia: 
 

I- O objetivo do tratamento é a manutenção da oxigenação 

e a perfusão de órgãos vitais. A adrenalina é a droga de 

escolha e deve ser imediatamente administrada. 

II- O paciente deve ser colocado em posição de 

Trendelenburg e, se a hipotensão estiver presente, 

deve-se fazer a infusão rápida de solução fisiológica. 

III- Considerar o uso de salbutamol, bromidato de fenoterol 

ou terbutalina, se ocorrer broncoespasmo. 
 

O número de afirmativas CORRETAS corresponde a: 

 

A) Zero. 

B) Uma. 

C) Duas. 

D) Três. 

 

33)  De acordo com os princípios fundamentais do Código 

de Ética Médica, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) As relações do médico com os demais profissionais 

devem basear-se no respeito mútuo, na liberdade e na 

independência de cada um, buscando sempre o 

interesse e o bem-estar do paciente; 

B) O médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos 

serviços médicos e em assumir sua responsabilidade em 

relação à saúde pública, à educação sanitária e à 

legislação referente à saúde; 

C) O médico se responsabilizará, em caráter presumido, 

pelos seus atos profissionais, resultantes de relação 

particular de confiança e executados com diligência, 

competência e prudência; 

D) Sempre que participar de pesquisas envolvendo seres 

humanos ou qualquer animal, o médico respeitará as 

normas éticas nacionais, bem como protegerá a 

vulnerabilidade dos sujeitos da pesquisa.  
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34)  Com relação aos documentos médicos é vedado ao 

médico, EXCETO: 

 

A) Atestar como forma de obter vantagens; 

B) Negar, ao paciente, acesso a seu prontuário, deixar de 

lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar 

de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, 

salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente 

ou a terceiros; 

C) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de 

Medicina quando atingido no exercício de sua 

profissão.  

D) Usar formulários de instituições públicas para 

prescrever ou atestar fatos verificados na clínica 

privada; 

 

35)  De acordo com o Código de Ética Médica é vedado ao 

médico, EXCETO: 

 

A) Atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias 

ocasionais, exceto nos casos em que isso possa ser 

devidamente comprovado. 

B) Deixar de assumir responsabilidade sobre 

procedimento médico que indicou ou do qual 

participou, mesmo quando vários médicos tenham 

assistido o paciente. 

C) Deixar de comparecer a plantão em horário 

preestabelecido ou abandoná-lo sem a presença de 

substituto, salvo por justo impedimento.  

D) Estabelecer seus honorários de forma justa e digna. 

 

 

 

 

 

 

 

36)  De acordo com o Código de Ética Médica, marque V 

para verdadeiro e F para falso: 

 

(  ) Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito 

desempenho ético da Medicina e pelo prestígio e 

bom conceito da profissão. 

(  ) É direito do médico indicar o procedimento 

adequado ao paciente, observadas as práticas 

reconhecidamente aceitas e respeitando as normas 

legais vigentes no País. 

(  ) É direito do médico delegar à outros profissionais 

atos ou atribuições exclusivos da profissão médica. 

(  ) É vedado ao médico recusar-se a exercer sua 

profissão em instituição pública ou privada onde as 

condições de trabalho não sejam dignas ou possam 

prejudicar o paciente. 

  

Marque a sequência CORRETA: 

 

A) F – V – F – V 

B) V – F – V – F 

C) V – V – F – F 

D) V – V – F – V 

 

37)  O tratamento medicamentoso oral do diabetes é uma 

das opções disponíveis para os casos de diabetes Tipo 2; 

entre as drogas mais utilizadas nesse caso estão: 

 

A) clonidina, metformina e minoxidil; 

B) glibenclamida, metformina e glimepirida. 

C) metformina, gliburida e glucometacina; 

D) pirazinamida, glibenclamida e gliclazida; 

 

38)  Sobre a Tireotoxicose, analise as afirmativas abaixo 

como sendo Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 

 

(   ) Tremor fino de extremidades, fraqueza muscular 

proximal e hiperreflexia são achados frequentes. 

(   ) Em idosos, predominam sintomas cardiopulmonares, tais 

como taquicardia (ou fibrilacao atrial), dispneia e 

edema. 

(   ) O diagnóstico clínico do hipertireoidismo, geralmente, 

não oferece dificuldade e a confirmação diagnóstica 

deverá ser feita com as dosagens das concentrações 

séricas de TSH e hormônios tireoidianos.  
 

A sequência CORRETA corresponde a: 

 

A) F   F   F. 

B) F   V   V. 

C) V   F   F. 

D) V   V   V. 
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39) Sobre o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) A hipopotassemia, por vezes acompanhada de 

hipomagnesemia, que pode induzir arritmias 

ventriculares, e hiperuricemia são as principais reações 

adversas no uso de diuréticos. 

B) O uso de inibidores da enzima conversora da 

angiotensina é permitido na gravidez. 

C) Os betabloqueadores devem ser utilizados com cautela 

em pacientes com doença vascular de extremidade. 

D) Os vasodilatadores diretos promovem retenção hídrica 

e taquicardia reflexa, o que contraindica seu uso como 

monoterapia. 

 

40)  Sobre o rastreamento do câncer de cólo de útero, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) Mulheres submetidas à histerectomia total por lesões 

benignas, sem história prévia de diagnóstico ou 

tratamento de lesões cervicais de alto grau, não podem 

ser excluídas do rastreamento, independentemente de 

apresentarem exames anteriores normais. 

B) Não há indicação para rastreamento do câncer do colo 

do útero e seus precursores no grupo de mulheres sem 

história de atividade sexual. 

C) O rastreamento citológico em mulheres na menopausa 

pode levar a resultados falso-positivos causados pela 

atrofia secundária ao hipoestrogenismo. 

D) Os exames devem seguir até os 64 anos e serem 

interrompidos quando, após essa idade, as mulheres 

tiverem pelo menos dois exames negativos 

consecutivos nos últimos cinco anos. 

 

 

 

 


