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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

 

CARGO 
 

MÉDICO - PSF 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 28/07/2019, às 09h 

Nome do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

O conhecimento científico é uma conquista relativamente recente da humanidade. A revolução científica do século 1 

XVII marca a autonomia da ciência, a partir do momento que ela busca seu próprio método desligado da reflexão filosófica. 2 

O exemplo clássico de procedimento científico das ciências experimentais nos mostra o seguinte: inicialmente há 3 

um problema que desafia a inteligência humana, o cientista elabora uma hipótese e estabelece as condições para seu 4 

controle, a fim de confirmá-la ou não, porém nem sempre a conclusão é imediata sendo necessário repetir as experiências 5 

ou alterar inúmeras vezes às hipóteses. 6 

A conclusão é então generalizada, ou seja, considerada válida não só para aquela situação, mas para outras 7 

similares. Assim, a ciência, de acordo com o pensamento do senso comum, busca compreender a realidade de maneira 8 

racional, descobrindo relações universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever acontecimentos e, 9 

consequentemente também agir sobre a natureza. Para tanto, a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de 10 

conhecimento sistemático, preciso e objetivo. 11 

Nos primórdios da civilização os gregos foram os primeiros a desenvolver um tipo de conhecimento racional mais 12 

desligado do mito, porém, foi o pensamento laico, não religioso, que logo se tornou rigoroso e conceitual fazendo nascer a 13 

filosofia no século VI a.C. 14 

Nas colônias gregas da Jônia e Magna Grécia, surgiu os primeiros filósofos, e sua principal preocupação era a 15 

cosmologia, ou estudo da natureza. Buscavam o princípio explicativo de todas as coisas (arché), cuja unidade resumiria a 16 

extrema multiplicidade da natureza. As respostas eram as mais variadas, mas a teoria que permaneceu por mais tempo foi 17 

a de Empédocles, para quem o mundo físico é constituído de quatro elementos: terra, água, ar e fogo. 18 

Muitos desses filósofos, tais como Tales e Pitágoras no século VI a.C. e Euclides no século III a.C. ocupavam-se 19 

com astronomia e geometria, mas, diferentemente dos egípcios e babilônios, desligavam-se de preocupações religiosas e 20 

práticas, voltando-se para questões mais teóricas. [..]. 21 

O método científico inicialmente ocorre do seguinte modo: há um problema que desafia a inteligência; o cientista 22 

elabora uma hipótese e estabelece as condições para seu controle, a fim de confirmá-la ou não. A conclusão é então 23 

generalizada, ou seja, considerada válida não só para aquela situação, mas para outras similares. Além disso, quase nunca 24 

se trata de um trabalho solitário do cientista, pois, hoje em dia, cada vez mais as pesquisas são objeto de atenção de grupos 25 

especializados ligados, às universidades, as empresas ou ao Estado. De qualquer forma, a objetividade da ciência resulta 26 

do julgamento feito pelos membros da comunidade científica que avaliam criticamente os procedimentos utilizados e as 27 

conclusões, divulgadas em revistas especializadas e congressos. 28 

Assim, dentro da visão do senso comum (isto é, um vasto conjunto de concepções geralmente aceita como 29 

verdadeiras num determinado meio social. Repetidas irrefletidamente no cotidiano, algumas dessas noções escondem ideias 30 

falsas, parciais ou preconceituosas. É uma falta de fundamentação, tratando-se de um conhecimento adquirido sem base 31 

crítica, precisa, coerente e sistemática), a ciência busca compreender a realidade de maneira racional, descobrindo relações 32 

universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever os acontecimentos e, consequentemente, também agir 33 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA 
 

 CARGO: MÉDICO – PSF                                                                                         Página 4 / 13 
 

sobre a natureza. Para tanto, a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de conhecimento sistemático, preciso e 34 

objetivo. Entretanto, apesar do rigor do método, não é conveniente pensar que a ciência é um conhecimento certo e 35 

definitivo, pois ela avança em contínuo processo de investigação que supõe alterações à medida que surgem fatos novos, 36 

ou quando são inventados novos instrumentos. 37 

Por exemplo, nos séculos XVIII e XIX, as leis de Newton foram reformuladas por diversos matemáticos que 38 

desenvolveram técnicas para aplicá-las de maneira mais precisa. No século XX, a teoria da relatividade de Einstein 39 

desmentiu a concepção clássica que a luz se propaga em linha reta. Isso serve para mostrar o caráter provisório do 40 

conhecimento científico sem, no entanto, desmerecer a seriedade e o rigor do método e dos resultados. Ou seja, as leis e as 41 

teorias continuam sendo de fato hipóteses com diversos graus de confirmação e verifica a habilidade, podendo ser 42 

aperfeiçoadas ou superadas. 43 

A partir da explanação feita acima será que podemos afirmar que existe um método universal? Será que os métodos 44 

universais devem ser considerados válidos para situações diversas? E tendo situações diferentes podemos qualificá-las 45 

como universais? Como descrever relações universais através de métodos “individuais”? Será que esse tipo de método é 46 

realmente válido universalmente? Será que podemos nomear o método como sendo universal? 47 

Segundo Alan Chalmers, em sua obra A Fabricação da ciência, “a generalidade e o grau de aplicabilidade de leis 48 

e teorias estão sujeitos a um constante aperfeiçoamento”. A partir dessa afirmação podemos concluir que o método 49 

universal, na realidade, não é tão genérico assim, ou melhor, não é tão absoluto, pois está sujeito a uma substituição 50 

constante. Para Chalmers, não existe nenhum método universal ou conjunto de padrão universal, entretanto, permanecem 51 

modelos  históricos ocasionais subentendidos nas atividades bem-sucedidas, porém, isso não significa que vale tudo na área 52 

epistemológica. 53 

A questão da substituição constante das teorias ficou bem explícita na sucinta explanação da história da ciência 54 

realizada anteriormente, onde tivemos a clara mudança de uma teoria, método ou hipótese por outra mais coerente dentro 55 

de sua época histórica e/ou científica. 56 

Diante disso tudo que foi visto, do conhecimento científico e senso comum, podemos, pelo menos, fundamentar 57 

que a ciência tem por objetivo estabelecer generalizações aplicáveis ao mundo, pois desde a época da revolução estamos 58 

em posição de saber que essas generalizações científicas não podem ser estabelecidas a priori; temos que aceitar que a 59 

exigência de certeza é mera utopia. Entretanto, a exigência de que nosso conhecimento esteja sempre sendo transformado, 60 

aperfeiçoado e ampliado é pura realidade. 61 

FONTE: https://www.coladaweb.com/filosofia/conhecimento-cientifico-e-senso-comum 62 
 

01) O texto revela 
 

(A) que o conhecimento científico tem limites muito claros. 

(B) a infinidade da ciência. 

(C) que o conceito de irreversibilidade das teorias 
científicas se confirma. 

(D) que o conhecimento científico, em razão da sua 
versatilidade, torna-se inconfiável. 

 
 
 
 
 

02) Quanto à linguagem do texto, é correto afirmar: 
 

(A) Apresenta-se relacionada com os acontecimentos 
retratados no texto, porém de forma invariavelmente 
linear. 

(B) Foi usada para explicar a si mesma, na tentativa de 
tornar evidente a significação de vários termos. 

(C) É puramente referencial, uma vez que o objetivo do 
articulista é apenas informar sobre a evolução da 
formação do conhecimento científico. 

(D) É marcada pela objetividade, uma vez que inexiste a 
participação do enunciador do discurso nos 
acontecimentos retratados. 
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03) Há exemplo de predicado verbal na oração da 
alternativa 

 

(A) “os gregos foram os primeiros” (L.12). 

(B) “sua principal preocupação era a cosmologia” 
(L.15/16). 

(C) “As respostas eram as mais variadas,” (L.17). 

(D) “as leis de Newton foram reformuladas por diversos 
matemáticos” (L.38). 

 

04) “A conclusão é então generalizada, ou seja, 
considerada válida não só para aquela situação” (L.7) 

Considerando-se o fragmento transcrito, a função do 
vocábulo “só” não tem o efeito de 
 

(A) contrapor a posição assumida pelo enunciador. 

(B) maximizar o efeito da fala que a precede. 

(C) reforçar o discurso do enunciador. 

(D) ratificar a primeira assertiva. 
 

05) Uma das proposições a seguir constitui exemplo de 
erro ou desvio gramatical da norma culta padrão. 

 

(A) “Assim, a ciência, de acordo com o pensamento do 
senso comum, busca compreender a realidade de 
maneira racional,” (L.8/9). 

(B) “...que logo se tornou rigoroso” (L.13). 

(C) “Nas colônias gregas da Jônia e Magna Grécia, surgiu 
os primeiros filósofos” (L.15). 

(D) “Isso serve para mostrar o caráter provisório do 
conhecimento científico” (L.40/41). 

 

06) O nome é o elemento central da frase-declaração em 
 

(A) “que ela busca seu próprio método” (L.2). 

(B) “...que logo se tornou rigoroso” (L.13). 

(C) “O método científico inicialmente ocorre do seguinte 
modo” (L.22). 

(D) “...que foi visto” (L.57). 
 

07) Exerce a mesma função de “de conhecimento” 
(L.10/11) a expressão 

 

(A) “de maneira racional” (L.8/9). 

(B) “da natureza” (L.16). 

(C) “de um trabalho” (L.25). 

(D) “do conhecimento” (L.40/41). 
 
 

 

08) Considerando-se os recursos linguísticos que 
compõem o texto, é correto afirmar: 

 

(A) O termo “quase” (L.24) expressa ideia de aproximação. 

(B) Os termos “ou” (L.23) e “ou” (L.31) exprimem, no 
contexto em que se inserem a mesma ideia: exclusão. 

(C) A expressão “Ou seja” (L.41) expressa uma retificação 
em relação à afirmação anterior. 

(D) Se o verbo  existir for substituído pelo verbo  haver, o 
termo “método” (L.44) não mudará de função sintática. 

 

09) Funciona, no texto, como agente da ação verbal a 
expressão 

 

(A) “métodos” (L.10). 

(B) “As respostas” (L.17). 

(C) “de quatro elementos” (L.18). 

(D) “novos instrumentos” (L.37). 
 

10) A oração “à medida que surgem fatos novos” (L.36), 
em relação à declaração principal do período, exprime 
valor semântico de  

 

(A) consequência. 

(B) proporcionalidade. 

(C) conformidade. 

(D) causa. 
 

11) O termo transcrito à esquerda, cuja substituição, à 
direita, está coerente com o conteúdo do texto é 

 

(A) “mas” (L.17) – ressalva. 

(B) “apesar do” (L.35) – oposição. 

(C) “através de” (L.46) – modo. 

(D) “ou melhor” (L.50) – retificação. 
 

12) Exerce o mesmo valor morfológico de “que”, em 
“temos que aceitar“ (L.59), o termo destacado na 
alternativa 

 

(A) “também”, em “consequentemente também agir sobre 
a natureza.” (L.10). 

(B) “que”, em “que avaliam criticamente os 
procedimentos” (L.27). 

(C) “que”, em “podemos concluir que o método universal” 
(L.49/50). 

(D) “a”, em “pois está sujeito a uma substituição constante” 
(L.50/51). 
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13) Tem função predicativa o termo 
 

(A) “humana” (L.4). 

(B) “rigorosos” (L.34). 

(C) “válidos” (L.45). 

(D) “diferentes” (L.45). 
 

14) Há correspondência modo-temporal entre a forma 
verbal simples  “permaneceu” (L.17) e a composta em 

 

(A) tem permanecido. 

(B) tivesse permanecido. 

(C) tinha permanecido. 

(D) terá permanecido. 
 

15) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 
uma relação de dependência sintática com a ideia 
principal é 

 

(A) “há um problema que desafia a inteligência;” (L.22). 

(B) “...estabelece as condições para seu controle, a fim 
de confirmá-la ou não” (L.23). 

(C) “não é conveniente pensar” (L.35). 

(D) “Isso serve para mostrar o caráter provisório do 
conhecimento científico” (L.40/41). 
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16)  O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma nova 
formulação política e organizacional para o 
reordenamento dos serviços e ações de saúde 
estabelecida pela Constituição de 1988. (Ministério da 
Saúde, 1990) 
Conforme as disposições da Lei 8080/1990, em 
relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é correto 
afirmar que: 

 

(A) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde 
(SUS) serão depositados em conta especial, em cada 
esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização 
dos respectivos Tribunais de Contas. 

(B) As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico 
e tecnológico em saúde serão co-financiadas pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e 
pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições 
de fomento e financiamento ou de origem externa e 
receita própria das instituições executoras. 

(C) É facultativo aos serviços de saúde do Sistema Único 
de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, a 
permissão, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante 
durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-
parto imediato.   

(D) A área de atuação da vigilância epidemiológica abrange 
o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo. 

 

17) A Constituição Federal de 1988 inseriu o direito à 
saúde no título destinado à ordem social, que tem 
como objetivo o bem-estar e a justiça social.  
Com base nas disposições constitucionais sobre o 
Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas 
abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 

 
( ) O Sistema Único de Saúde será financiado com 
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de 
outras fontes. 
 
( ) É permitida  a destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições privadas com 
fins lucrativos. 
 

( )  Ao Sistema Único de Saúde compete, além de 
outras atribuições, nos termos da lei, participar do controle 
e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização 
de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos 
 
A sequência correta corresponde a: 
 

(A) V   F   V. 

(B) F   V   F. 

(C) F   F   F. 

(D) V   V   V. 
 

18) O Sistema Único de Saúde (SUS) não é um serviço ou 
uma instituição, mas um Sistema que significa um 
conjunto de unidades, de serviços e ações que 
interagem para um fim comum. 
Sobre a organização do Sistema Único de Saúde - 
SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e 
a articulação interfederativa, é incorreto afirmar que: 

 

(A) Os Conselhos de Saúde são instâncias de pactuação 
consensual entre os entes federativos para definição das 
regras da gestão compartilhada do SUS. 

(B) A humanização do atendimento do usuário será fator 
determinante para o estabelecimento das metas de 
saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação 
Pública de Saúde. 

(C) O Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais 
de garantia de acesso às ações e aos serviços de saúde 
no âmbito do SUS, a partir de diretrizes estabelecidas 
pelo Plano Nacional de Saúde. 

(D) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde 
interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, 
por ato conjunto dos respectivos Estados em 
articulação com os Municípios. 

 

19) A Lei nº 8.080/1990 estabelece as competência e as 
atribuições das três esferas de governo no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
Em relação à estas atribuições, é incorreto afirmar que: 

 

(A) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 
compete elaborar normas para regular as relações entre 
o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados 
contratados de assistência à saúde. 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                           QUESTÕES DE 16 A 20 
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(B) A elaboração e atualização periódica do plano de saúde 
é atribuição comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

(C) Compete à União normatizar e coordenar 
nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados. 

(D) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) 
compete identificar estabelecimentos hospitalares de 
referência e gerir sistemas públicos de alta 
complexidade, de referência estadual e regional. 

 

20) A participação da comunidade é um dos princípios do 
SUS, descritos na Lei 8080/90. É a garantia 
constitucional de que a população, através de suas 
entidades representativas, participará do processo de 
formulação das políticas de saúde e do controle da sua 
execução, em todos os níveis, desde o federal até o 
local. (Ministério da Saúde, 1990). 
Sobre o assunto, e baseado na Lei 8142/90, é correto 
afirmar que: 

 

(A) A Lei deverá definir as normas de organização e 
funcionamento das Conferências e Conselhos de 
Saúde. 

(B) A Conferência de Saúde é um órgão permanente e 
deliberativo composto por integrantes da população e 
do governo e subordinado ao Ministério da Saúde. 

(C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 
e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde (Conasems) terão representação no Conselho 
Nacional de Saúde. 

(D) Os Conselhos de Saúde são responsáveis por propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes. 
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21) O indicador “Taxa de mortalidade em menores de 5 
anos” estima o risco de morte dos nascidos vivos 
durante os cinco primeiros anos de vida. 

 
Sobre este indicador, é incorreto afirmar que: 
 

(A) Há consistente tendência de redução da mortalidade na 
infância em todas as regiões brasileiras, decorrente do 
declínio da fecundidade nas últimas décadas e o efeito 
de intervenções públicas nas áreas de saúde, 
saneamento e educação da mãe, entre outros aspectos. 

(B) É utilizada para analisar variações populacionais, 
geográficas e temporais da mortalidade de menores de 
cinco anos, identificando situações de desigualdade e 
tendências que demandem ações e estudos específicos. 

(C) Perde significado à medida que decresce a importância 
relativa das causas da mortalidade infantil pós neonatal 
(28 a 364 dias), com a consequente redução da 
mortalidade no grupo etário de 1 a 4 anos de idade. 
Nessa perspectiva, o componente neonatal (0 a 27 dias) 
torna-se irrelevante. 

(D) É influenciada pela composição da mortalidade no 
primeiro ano de vida (mortalidade infantil), 
amplificando o impacto das causas pós-neonatais, a que 
estão expostas também as crianças entre 1 e 4 anos de 
idade. Porém, taxas reduzidas podem estar encobrindo 
más condições de vida em segmentos sociais 
específicos. 

 

22) Em relação aos medicamentos utilizados no 
tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é 
correto afirmar que: 

 

(A) O emprego da combinação de betabloqueadores e 
diuréticos deve ser cauteloso em pacientes com, ou 
altamente predispostos a apresentar, distúrbios 
metabólicos, especialmente glicídicos. 

(B) Em indivíduos com insuficiência renal crônica, o uso 
de inibidores da enzima conversora da angiotensina 
pode eventualmente diminuir a hiperpotassemia. 

(C) Os alfabloqueadores têm a desvantagem de propiciar 
piora no metabolismo lipídico e glicídico. 

(D) Hidralazina e minoxidil são dois dos principais 
representantes dos antagonistas dos canais de cálcio. 

 

23) De acordo com o novo Código de Ética Médica 
(Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro de 
2018), é incorreto afirmar que: 

 

(A) O trabalho do médico não pode ser explorado por 
terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou 
religiosa. 

(B) É direito do médico com deficiência ou com doença, 
nos limites de suas capacidades e da segurança dos 
pacientes, exercer a profissão sem ser discriminado. 

(C) É vedado ao médico atribuir seus insucessos a terceiros 
e a circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que 
isso possa ser devidamente comprovado. 

(D) O médico terá, para com os colegas, respeito, 
consideração e solidariedade, e poderá se eximir de 
denunciar atos que contrariem os postulados éticos, se 
assim for a sua vontade. 

 

24) Em relação às manifestações clínicas nos acidentes por 
serpentes peçonhentas, é incorreto afirmar que: 

 

(A) No acidente elapídico como manifestações locais 
ocorrem dor e parestesia discretos no local da picada. 

(B) No acidente crotálico ocorrem manifestações locais 
significativas tais como equimose na região da picada, 
bolhas com conteúdo seroso ou sero-hemorrágico 
podendo evoluir para a necrose e amputação. 

(C) No acidente laquético as manifestações locais e 
sistêmicas são indistinguíveis do acidente botrópico. A 
diferenciação clínica se faz quando – nos acidentes 
laquéticos – estão presentes alterações vagais (náuseas, 
vômitos, cólicas abdominais, diarreia, hipotensão, 
choque). 

(D) Sangramentos em pele e mucosas são comuns 
(gengivorragia, equimoses a distância do local da 
picada) e hematúria, hematêmese e hemorragia em 
outras cavidades são manifestações sistêmicas no 
acidente botrópico. 

 

25) Qualquer medida que favoreça o esvaziamento 
completo da mama irá atuar na prevenção do bloqueio 
de ductos lactíferos. Assim, técnica correta de 
amamentação e mamadas frequentes reduzem a 
chance dessa complicação, como também o uso de 
sutiã que não bloqueie a drenagem do leite e a restrição 
ao uso de cremes nos mamilos. (Ministério da Saúde, 
2015) 
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O tratamento dessa condição deve ser instituído precoce e 
energicamente, para que o processo não evolua para mastite. 
As seguintes medidas são necessárias para o desbloqueio de 
um ducto lactífero, exceto: 
 

(A) Ordenha manual da mama ou com bomba de extração 
de leite caso a criança não esteja conseguindo esvaziá-
la. 

(B) Diminuição da frequência das mamadas. 

(C) Calor local (compressas mornas) e massagens suaves 
na região atingida, na direção do mamilo, antes e 
durante as mamadas. 

(D) Remoção do ponto esbranquiçado na ponta do mamilo, 
caso esteja presente, esfregando-o com uma toalha ou 
utilizando uma agulha esterilizada. 

 

26) O Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(Sinan) é alimentado, principalmente, pela notificação 
e investigação de casos de doenças e agravos que 
constam da lista nacional de doenças de notificação 
compulsória. 

 
Sobre o assunto, é incorreto afirmar que: 
 

(A) A notificação compulsória não será realizada diante da 
suspeita o e sim após a confirmação de doença ou 
agravo. 

(B) A Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é doença de 
notificação compulsória semanal. 

(C) A Escabiose, a Giardíase e a Donovanose não são 
doenças de notificação compulsória. 

(D) A notificação compulsória imediata deve ser realizada 
pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço 
assistencial que prestar o primeiro atendimento ao 
paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse 
atendimento, pelo meio mais rápido disponível. 

 

27) A caxumba é uma doença de distribuição universal, de 
alta morbidade, aparecendo sob a forma endêmica ou 
em surtos. 

 
Sobre esta doença, é incorreto afirmar que: 
 

(A) O tratamento é baseado na sintomatologia clínica, com 
adequação da hidratação e alimentação do doente, já 
que esses pacientes aceitam mal alimentos ácidos, que 
podem determinar dor, náuseas e vômitos. 

(B) Hidratação parenteral está indicada na pancreatite e na 
meningite com impossibilidade de ingestão de líquidos 
devido ao vômito. 

(C) Na rotina são utilizados testes sorológicos (ELISA e 
inibição da hemaglutinação) para realizar o diagnóstico 
da doença. 

(D) Em menores de 5 anos de idade, são comuns sintomas 
das vias respiratórias. Embora se trate de evento raro, 
pode haver perda neurossensorial da audição, de início 
súbito e unilateral. 

 

28) Na avaliação do estado de hidratação de um paciente 
com diarreia, são indicações de utilização do Plano C 
de tratamento, exceto: 

 

(A) Sinal da prega desaparece rapidamente. 

(B) Pulso muito fraco ou ausente. 

(C) Lágrimas ausentes. 

(D) Olhos muito fundos. 
 

29) Em relação à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC), é incorreto afirmar que: 

 

(A) A base do tratamento medicamentoso são os 
broncodilatadores por via inalatória, os quais 
proporcionam alívio sintomático. 

(B) O substrato fisiopatológico da DPOC envolve 
bronquite crônica e enfisema pulmonar, os quais 
geralmente não ocorrem de forma simultânea. 

(C) A radiografia simples de tórax em projeção póstero 
anterior e perfil é útil para avaliar sinais radiológicos de 
bronquite crônica ou enfisema, sinais de insuficiência 
cardíaca, nódulos pulmonares, sequela de tuberculose, 
entre outros. 

(D) A DPOC está associada a um quadro inflamatório 
sistêmico, com manifestações como perda de peso e 
redução da massa muscular nas fases mais avançadas. 

 

30) A Tuberculose (TB) é uma doença curável em 
praticamente todos os casos sensíveis aos 
medicamentos antituberculose, desde que obedecidos 
os princípios básicos da terapia medicamentosa 
(associação medicamentosa adequada, doses corretas 
e uso por tempo suficiente) e a correta 
operacionalização do tratamento. 

 
São fármacos usados nos esquemas padronizados para a 
tuberculose sensível, exceto: 
 

(A) Isoniazida. 

(B) Pirazinamida. 

(C) Ivermectina. 

(D) Etambutol. 
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31) Em relação à infecção do trato urinário, analise as 
afirmativas abaixo: 

 
I. Pode ser caracterizada clinicamente pela presença de 

três queixas: disúria, polaciúria e hematúria. Esses 
sintomas são geralmente agudos, concomitantes e de 
aparecimento abrupto. Outros sintomas podem estar 
presentes, tais como: dor na palpação da região 
suprapúbica, mal- -estar geral, urina turva e com 
odor desagradável e raramente febre. 

 
II. O diabético merece um olhar diferenciado, pois 

nesse grupo de indivíduos a infecção do trato 
urinário pode evoluir mais rapidamente para 
complicações que podem prejudicar a função renal 
significativamente (sobretudo em mulheres). 

 
III. O  Sulfametoxazol/trimetropim não é uma droga de 

escolha para tratamento de infecção do trato urinário 
em crianças. 

 
O número de afirmativas incorretas corresponde a: 
 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três. 
 

32) Sobre o papel das vitaminas no organismo humano, é 
correto afirmar que: 

 

(A) A vitamina E é uma vitamina com importante função 
antioxidante, com excelente característica de defesa 
contra efeitos nocivos dos radicais livres.  

(B) A vitamina B6 é importante para uma boa coagulação 
sanguínea, estando presente na gordura dos alimentos 
especialmente de origem vegetal. 

(C) A falta de vitamina D pode provocar alterações 
neurológicas e anemia megaloblástica. 

(D) A vitamina K possui um papel muito importante na 
visão, no crescimento, desenvolvimento, manutenção 
da pele e imunidade. 

 

33)  Em relação às infecções sexualmente transmissíveis e 
seus sintomas e manifestações clínicas, é incorreto 
afirmar que: 

 

(A) O Condiloma Acuminado é caracterizado pela presença 
de verrugas como principal sintoma. 

(B) O eritema multiforme e a cefaleia podem acompanhar 
o linfogranuloma venéreo. 

(C) O cancro mole (cancroide) caracteriza-se por lesões 
múltiplas (podendo ser única) e habitualmente 
dolorosas, muito mais frequentes no sexo masculino. 

(D) Em pacientes com queixa de úlcera genital, lesões com 
mais de quatro semanas podem significar quadro 
crônico compatível com Gonorreia, neoplasias ou 
outras patologias. 

 

34) A infecção invasiva pela N. meningitidis pode 
apresentar um amplo espectro clínico, que varia desde 
febre transitória e bacteremia oculta até formas 
fulminantes, com a morte do paciente em poucas horas 
após o início dos sintomas. 

 
Sobre o assunto, é incorreto afirmar que: 
 

(A) Em lactentes com meningite, a pesquisa de sinais 
meníngeos é extremamente característica e a rigidez de 
nuca sempre está presente. 

(B) O quadro de meningite pode se instalar em algumas 
horas, iniciado com intensa sintomatologia, ou mais 
paulatinamente, em alguns dias, acompanhado de 
outras manifestações, geralmente indistinguíveis de 
outras meningites bacterianas. 

(C) A doença meningocócica invasiva ocorre 
primariamente em pessoas suscetíveis recentemente 
colonizadas por uma cepa patogênica. 

(D) Nos casos de meningococcemia, o coma pode sobrevir 
em algumas horas. Associa-se a elevadas taxas de 
letalidade, geralmente acima de 40%, sendo a grande 
maioria dos óbitos nas primeiras 48 horas do início dos 
sintomas. 

 

35) Analise as afirmativas abaixo relacionadas à 
Osteoporose: 

 
I. A osteoporose é uma doença osteometabólica 

caracterizada por aumento da massa óssea e 
deterioração da microarquitetura do tecido ósseo 
com consequente aumento da fragilidade óssea e da 
susceptibilidade a fraturas. 

 
II. Os bifosfonatos orais são os medicamentos de 

primeira escolha no tratamento da osteoporose. 
 

III. Os marcadores de remodelação óssea são úteis para 
avaliar o efeito de medicamentos, do próprio 
envelhecimento ou de alguma doença sobre as taxas 
de reabsorção e formação óssea, em um determinado 
intervalo de tempo, mas não devem ser usados para 
o diagnóstico da osteoporose nem para a escolha da 
medicação a ser prescrita. 
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O número de afirmativas corretas corresponde a: 
 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três. 
 

36) Na febre reumática a profilaxia primária é baseada no 
reconhecimento e tratamento das infecções 
estreptocócicas, com a finalidade de prevenir o 
primeiro surto da doença por meio da redução do 
contato com o estreptococo e tratamento das 
faringoamigdalites. 

 
Em casos de alergia à penicilina, são medicamentos 
recomendados para a profilaxia primária da febre reumática, 
exceto: 
 

(A) Tetraciclina. 

(B) Eritromicina. 

(C) Clindamicina. 

(D) Azitromicina. 
 

37) Analise as afirmativas abaixo relacionadas ao 
Diabetes Mellitus, como Verdadeiras (V) ou Falsas 
(F): 

 
( ) O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) corresponde a 
maior parte de todos os casos de Diabetes Mellitus. Possui 
etiologia complexa e multifatorial, envolvendo 
componentes genético e ambiental. 
 
( ) Alguns medicamentos, como corticosteroides, 
podem aumentar os níveis de glicose no sangue e causar o 
estado hiperglicêmico hiperosmolar. 
 
( ) Em pacientes com nefropatia estabelecida é 
importante monitorar função renal e potássio sérico e 
prescrever aumento da ingestão de proteínas. 
 
A sequência correta corresponde a: 
 

(A) F   F   V. 

(B) V   V   F. 

(C) V   F   V. 

(D) F   V   F. 
 
 
 
 

38) A Doença de Parkinson (DP), descrita por James 
Parkinson em 1817, é uma das doenças neurológicas 
mais comuns e intrigantes dos dias de hoje. Tem 
distribuição universal e atinge todos os grupos étnicos 
e classes socioeconômicas. Estima-se uma prevalência 
de 100 a 200 casos por 100.000 habitantes. (Ministério 
da Saúde, 2010) 

 
Sobre esta doença, é incorreto afirmar que: 
 

(A) Suas principais manifestações motoras incluem tremor 
de repouso, bradicinesia, rigidez com roda denteada e 
anormalidades posturais. 

(B) As alterações são restritas à substância nigra não 
estando presentes em outros núcleos do tronco cerebral. 

(C) A natureza progressiva da DP e suas manifestações 
clínicas (motoras e não motoras), associadas a efeitos 
colaterais precoces e tardios da intervenção terapêutica, 
tornam o tratamento da doença bastante complexo. 

(D) É recomendável instituir tratamento sintomático no 
momento do diagnóstico. Pacientes com incapacidade 
funcional causada por sintomas parkinsonianos 
também devem receber tratamento sintomático. A 
definição de incapacidade funcional deve ser 
considerada em bases individuais, pois existirão 
distintas implicações funcionais para diferentes 
indivíduos. 

 

39)  Em relação às manifestações clínicas das Hepatites 
virais, é incorreto afirmar que: 

 

(A) Indivíduos com infecção crônica, que não apresentam 
manifestações clínicas, com replicação viral baixa ou 
ausente e que não apresentam evidências de alterações 
graves à histologia hepática, são considerados 
portadores assintomáticos. 

(B) Na hepatite D, a cronicidade é elevada na coinfecção, 
chegando a mais de 70% dos casos e menor na 
superinfecção, por volta de 5%. 

(C) Basicamente, a fisiopatologia da hepatite fulminante 
está relacionada à degeneração e necrose maciça dos 
hepatócitos. O quadro neurológico progride para o 
coma ao longo de poucos dias após a apresentação 
inicial. 

(D) Na hepatite aguda, com o aparecimento da icterícia, em 
geral, há diminuição dos sintomas prodrômicos. 
Observa-se hepatomegalia dolorosa, com ocasional 
esplenomegalia. 
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40) A diverticulose do intestino grosso refere-se à 
presença de divertículos no cólon. A diverticulite 
significa a presença de inflamação e de infecção 
associadas aos divertículos, mais frequentemente os 
localizados no cólon sigmóide. 

 
Sobre o assunto, é incorreto afirmar que: 
 

(A) Ao exame físico, a dor à palpação do quadrante inferior 
esquerdo é característica, frequentemente com dor à 
descompressão brusca localizada. 

(B) Pacientes com sintomas leves de dor abdominal, sem 
sinais sistêmicos (febre e queda do estado geral), com 
trânsito normal, e capazes de assumir dieta oral e com 
cognição razoável para entender as explicações sobre 
as indicações de sofrer reavaliação, podem ser tratados 
sem hospitalização. 

(C) A suspeita de um quadro de diverticulite ocorre quando 
o paciente apresenta febre, mal estar geral, dor 
permanente no abdômen e parada do funcionamento 
intestinal, devendo então procurar atendimento médico 
imediato. Existe uma relação direta entre os 
divertículos e o câncer de intestino e seus sintomas são 
parecidos. 

(D) A grande maioria dos casos de diverticulite responde 
ao tratamento clínico em torno de sete a dez dias. O 
tratamento cirúrgico é reservado para os casos mais 
graves que não melhoram com o tratamento clínico e 
evoluem com a formação de abscesso ou peritonite 
(infecção grave no abdômen), necessitando de cirurgia 
de emergência. 

 
 


