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PROVA ESCRITA OBJETIVA 

MODELO: 1 
CADERNO DE QUESTÕES  

TURNO: MANHÃ 

NÚMERO DE QUESTÕES:  50 

 
1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja 

algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído 

apenas nesse intervalo de tempo.  

2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta 

esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO 

DO CANDIDATO. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua 

resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em 

branco, sua prova objetiva será anulada. PINTE A BOLINHA POR COMPLETO. 

4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser 

substituído. 

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras 

A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação 

em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as 

marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM 

FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a 

LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, 

o candidato será eliminado. 

9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da 

aplicação das provas.  

10. Você será excluído do exame caso: 

a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 

como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 

espécie. 

b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE 

QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA. 

c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA. 

d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem 

acompanhar o fiscal à coordenação. 

 
 
 
 

 
Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura 

deste caderno de questões. 
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(Use o texto acima para responder as cinco próximas questões) 

 

1. Com relação às ideias do texto, analise as afirmativas e marque a alternativa que indica 

a sequência CORRETA, de cima para baixo: 

 

(__) A diferença de desempenho entre os alunos mais ricos e mais pobres dos 5º anos 

praticamente dobrou de 2005 para 2013. 

(__) As escolas mais carentes apresentam pouca evolução nos resultados da prova. 

(__) O movimento Todos pela Educação é responsável por medir o desempenho em 

Língua Portuguesa e Matemática. 

 

a) V - V- F.  b) F - V - V.  c) F - V- F.  d) V - F – F. 

 

2. Além de informar os dados da Prova Brasil, um dos objetivos do texto é: 

 

a) Estabelecer uma comparação entre escolas ricas e pobres. 

b) Criticar o modelo de avaliação do ensino de português e matemática vigente hoje no 

país. 

MÉDICO ESF 
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c) Apontar para o perigo da alteração das políticas públicas no ensino brasileiro bem como 

a dificuldade de evolução de escolas que atendem públicos mais carentes. 

d) Estabelecer uma comparação de performance entre as escolas públicas de 

diferentes realidades socioeconômicas.  

 

3. Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção CORRETA: 

 

I. O trecho: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico 

mais baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2, 3 e 4) está entre vírgulas pois trata-se 

de uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

II. O núcleo do sujeito da oração “A desigualdade também cresceu no 9º ano” (linha 11) 

é desigualdade. 

III. O texto está em desacordo com a norma culta. 

IV. A palavra “aquém” (linha 14) pode ser substituída pela palavra “abaixo” sem que haja 

alteração de sentido na frase. 

 

a) Apenas I, II e IV estão corretas.   b) Apenas I e II estão corretas. 

c) Apenas II e IV estão corretas.   d) Apenas II e III estão corretas. 

 

4. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a acentuação das palavras do texto: 

a) A palavra “nível” (linha 2) leva acento por ser uma paroxítona terminada em L. 

b) A palavra “língua” (linha 16) é acentuada por ser uma paroxítona terminada em 

hiato.  

c) “Índice” (linha 2), “mínimo” (linha 16) e “próximos” (linha 20) são vocábulos 

proparoxítonos. 

d) A palavra “prevê” (linha 20) leva acento por ser uma oxítona terminada em E. 

 

5. Na frase: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico mais 

baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2, 3 e 4) as palavras destacadas são formadas 

pelo processo de: 

 

a) Derivação sufixal – composição.   b) Aglutinação - derivação sufixal. 

c) Derivação sufixal - derivação imprópria.  d) Derivação prefixal – composição. 

 

Leia o poema “A Velhice Pede Desculpas”, de Cecília Meireles, e responda as 

questões de 06 a 09. 

 

Tão velho estou como árvore no inverno,  

vulcão sufocado, pássaro sonolento.  

Tão velho estou, de pálpebras baixas,  

acostumado apenas ao som das músicas,  

à forma das letras.  

 

Fere-me a luz das lâmpadas, o grito frenético  

dos provisórios dias do mundo:  

Mas há um sol eterno, eterno e brando  

e uma voz que não me canso, muito longe, de ouvir.  
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Desculpai-me esta face, que se fez resignada:  

já não é a minha, mas a do tempo,  

com seus muitos episódios.  

 

Desculpai-me não ser bem eu:  

mas um fantasma de tudo.  

Recebereis em mim muitos mil anos, é certo,  

com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras.  

 

Desculpai-me viver ainda:  

que os destroços, mesmo os da maior glória,  

são na verdade só destroços, destroços.  

 

6. Assinale a função de “me”, do ponto de vista sintático, no enunciado “Fere-me a luz 

das lâmpadas”. 

a) Pronome oblíquo.   b) Objeto direto.    c) Agente da passiva.      d) Pronome reflexivo. 

 

7. Em relação à pessoa verbal, o uso de “Desculpai-me” é semelhante ao verbo presente 

em: 

a) Recebereis em mim muitos mil anos, é certo. 

b) Os destroços, mesmo os da maior glória, são na verdade só destroços, destroços. 

c) Fere-me a luz das lâmpadas. 

d) Mas há um sol eterno, eterno e brando. 

 

8. Marque o excerto em que o eu-lírico manifesta sentimento semelhante àquele presente 

no poema de Cecília Meireles acima. 

 

a) À medida que envelheço aprendo a perder o medo. Todo bicho fica meigo. É só botar 

no colo.  

b) Estou com muita saudade de ter mãe, pele vincada, cabelos para trás, os dedos cheios 

de nós, tão velha, quase podendo ser a mãe de Deus – não fosse tão pecadora. Mas esta 

velha sou eu, minha mãe morreu moça, os olhos cheios de brilho, a cara cheia de susto. 

Ó meu Deus, pensava que só de crianças se falava: as órfãs.  

c) Sou velha e triste. Nunca o alvorecer /Dum riso são andou na minha boca!/ 

Gritando que me acudam, em voz rouca, / Eu, náufraga da Vida, ando a morrer! 

d) Vive dentro de mim uma cabocla velha / de mau-olhado, / acocorada ao pé do borralho, 

/olhando pra o fogo. / Benze quebranto. Bota feitiço... / Vive dentro de mim /a mulher 

cozinheira.../Vive dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... / tão desprezada, 

/ tão murmurada... / Fingindo alegre seu triste fado. / Todas as vidas dentro de mim: / Na 

minha vida – / a vida mera das obscuras. 

 

9. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao emprego da conjunção “porém” em 

“Recebereis em mim muitos mil anos, é certo, com suas sombras, porém, suas 

intermináveis sombras.”. 

 

a) A conjunção adversativa “porém” marca, no trecho, a oposição entre o 

recebimento de mil anos, que constitui um fato positivo, e as sombras que esses anos 

portam, que constituem um aspecto negativo. 

b) A conjunção opositiva “porém” está empregada no período para dar relevo à 

característica das “intermináveis sombras”, em tom retórico. 



5 

c) A conjunção adversativa é utilizada no trecho para dar continuidade à ideia de que o 

enunciador receberá muitos mil anos. 

d) O emprego está incorreto do ponto de vista da norma culta, tendo em vista que a 

conjunção “porém” não deve ser utilizada entre vírgulas. 

 

10. Aponte a alternativa que identifica a figura de linguagem presente em: “O bebê nasce 

e parteira dá um tapa em seu bumbum, mas nada da criança chorar. Outro tapa e nada. 

Até que, no terceiro tapa, o bebê abre o berreiro.” 

a) Aliteração.  b) Gradação.  c) Escala.  d) Zeugma. 

 

11. Se uma colheitadeira colhe 7.200 grãos de café por hora, qual a taxa de colheita dessa 

máquina? 

a) 2 grãos de café/segundo. 

b) 10 grãos de café/segundo. 

c) 5 grãos de café/minuto. 

d) 15 grãos de café/minuto. 

 

12. Se 10 artesãos fazem 50 colares em 1 hora, em quantas horas 20 artesãos farão 150 

colares? 

a) 2 horas. 

b) 1,5 horas. 

c) 2,5 horas. 

d) 3 horas. 

 

13. Qual protocolo define um conjunto de regras que permitem que um dado computador 

de uma dada rede consiga comunicar com qualquer computador de outra rede? 

a) DNS.  b) ISO.   c) TCP/IP.   d) FTP. 

 

14. Para minimizar todas as janelas do monitor, no Windows, usamos as teclas: 

a) Tecla Windows+N.   b) Tecla Windows+M. 

c) Alt+F4.     d) Alt+M. 

 

15. Essa tecla serve para apagar determinado caractere à esquerda do cursor do mouse. 

Geralmente utilizado em textos. Trata-se da tecla: 

a) Insert.  b) Enter.  c) End.   d) Backspace. 

 

16. O prazo prescricional para propositura da ação de improbidade administrativa é de: 

a) 5 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 

b) 3 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 

c) 5 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função 

de confiança. 

d) 3 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 

 

17. A contratação sob regime especial de trabalho só é permitida em determinadas 

hipóteses: 

 

I - Calamidade pública (prazo máximo de 03 anos). 
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II - Especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial ou a 

encargos temporários de obras e serviços de engenharia.  

III - Atividades de demarcação e identificação desenvolvidas pelo INPI. 

IV - Atividades de análise e registro de marcas e patentes pela FUNAI. 

 

Qual das alternativas abaixo está CORRETA? 

a) I   b) II    c) III    d) IV 

 

18. Qual das alternativas abaixo não representa uma das características dos Contratos 

administrativos? 

a) Consensual.  b) Formal.  c) Oneroso.  d) Cumulativo. 

 

19. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato ao cargo 

comprovação de experiência prévia por tempo superior a: 

a) 2 meses no mesmo tipo de atividade. 

b) 3 meses no mesmo tipo de atividade. 

c) 4 meses no mesmo tipo de atividade. 

d) 6 meses no mesmo tipo de atividade. 

 

20. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a alternativa CORRETA. 

 

I- A estrutura do Estado Democrático brasileiro é formada pela divisão dos Três Poderes: 

Judiciário, Legislativo e Executivo. Em âmbito nacional, o Poder Legislativo é exercido 

pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. 

II- O chamado “crime de responsabilidade” só pode ser atribuído a agentes públicos, 

como resultado da atuação pública no exercício do mandato. A Constituição estabelece 

quais infrações cometidas por um presidente da República se enquadram nessa categoria. 

Como punição, os condenados podem sofrer uma sanção política, como ter a perda 

imediata do mandato ou direitos políticos cassados. 

III- A denúncia contra um presidente pode ser feita por qualquer cidadão brasileiro e é 

encaminhada à Câmara dos Deputados. Parlamentares decidem se há procedência no caso 

e se a denúncia for acatada pelo presidente da Casa, a acusação é formalizada e o processo 

segue para o Senado, onde é feito o julgamento, sob a supervisão do STF. 

 

a) I e II estão corretos.   b) I e III estão errados. 

c) I, II e III estão corretos.   d) I, II e III estão errados. 
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21. A Constituição Federal de 1988 traz importantes avanços para a Seguridade Social, 

destacando-se a área da saúde com o Sistema Único de Saúde (SUS). Como uma das 

propostas do Projeto de Reforma Sanitária, que foi construído a partir de meados dos anos 

1970, o SUS foi regulamentado pela Lei Orgânica de Saúde em 1990. A proposta do 

Projeto de Reforma Sanitária tem como premissa básica a defesa da saúde como direito 

de todos e dever do Estado. Marque o item que NÃO corresponde a um dos fundamentos 

dessa proposta.  

 

a) Democratização do acesso. 

b) Transparência no uso de recursos e ações do governo. 

c) Adoção de um novo modelo assistencial fraccionado. 

d) Interdisciplinaridade nas ações. 

 

22. Marque o item FALSO em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde, 

conforme a Lei 8.080/90. 

 

a) Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos. 

b) Direito a informação sobre sua saúde. 

c) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em dois níveis de assistência. 

d) Utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades. 

 

23. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo _________ dispor, 

nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

__________ ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa 

__________ de direito privado. Complete os espaços conforme o artigo 197 da 

Constituição Federal de 1988 e marque o item CORRETO. 

a) Ao Poder público, elaboração, física. 

b) Ao Estado, execução, somente jurídica. 

c) Ao Poder público, execução, física ou jurídica. 

d) Às organizações públicas, implementação, física ou jurídica.  

 

24. Leia a afirmativa a seguir e marque a alternativa INCORRETA que não corresponde 

as legislações atuais do Sistema Único de Saúde. 

 

A assistência à saúde é livre à iniciativa privada: 

 

a) Com exceção de material humano, como tecido ou órgãos, as práticas de saúde podem 

ser comercializadas por profissionais liberais. 

b) É vedada qualquer participação direta ou indireta, de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência à saúde no País. 

c) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do 

SUS, na hipótese do art. 24. 

d) A participação complementar dos serviços privados será observada de acordo com as 

normas de direito público. 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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25. Com base no Decreto 7.508/2011, que dispõe sobre a organização do SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, é considerado 

como o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade 

crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, o(a) 

chamado(a): 

 

a) Rede de Atenção à saúde. 

b) Região de saúde. 

c) Mapa de saúde. 

d) Serviços especiais de acesso aberto. 

 

26. As Regiões de Saúde são instituídas pelo Estado em articulação com os Municípios. 

Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, ações e serviços de, EXCETO: 

a) Atenção primária. 

b) Atenção secundária. 

c) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 

d) Urgência e emergência. 

 

27. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 

educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

Marque o item correto que contém o fator determinante e condicionante da saúde incluído 

recentemente pela Lei 12.864 de 2013. 

 

a) Trabalho.     b) Atividade física.   

c) Acesso aos bens e serviços.  d) Lazer. 

 

28. Claudia, de 6 meses de idade, apresenta há 3 dias febre de 38,5°C que chega a 39°C, 

coriza abundante com secreção amarelada, tosse seca, irritativa e leve queda do estado 

geral. No exame físico: orofaringe difusamente hiperemiada, membranas timpânicas 

hiperemiadas e levemente opacas. Assinale a opção que representa o diagnóstico e 

tratamento CORRETO: 

 

a) Faringoamigdalite bacteriana / Penicilina benzatínica dose única. 

b) Otite media aguda / amoxicilina por 10 dias. 

c) Resfriado comum / soro fisiológico, antipirético e aumento de consumo hídrico. 

d) Resfriado comum / expectorante, antipirético e anti-inflamatório não hormonal. 

 

29. Paciente feminina procura atendimento com dor súbita, tipo cólica, localizada no 

flanco direito. Com história de repetição do quadro pela presença de litíase renal. A dor 

associada a obstrução do trato urinário aguda é resultado de: 

 

a) Prostraglandinas. 

b) Distensão do sistema coletor ou capsula renal.  

c) Aumento do fluxo sanguíneo renal. 

d) Natriurese compensatória. 
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30. Procura consulta no PSF, paciente masculino com histórias de cólicas nefríticas há 

vários meses. Com diagnóstico de litíase renal hipercalciúrica. Além do aumento da 

ingestão de líquidos, qual seria a recomendação dietética adequada para a prevenção de 

formação de novos cálculos? 

 

a) Dieta restrita em cálcio, proteína e sódio. 

b) Dieta restrita em cálcio, oxalato, proteína e sódio. 

c) Dieta com conteúdo normal de cálcio, mas restrita em proteína e sódio. 

d) Dieta com conteúdo normal de cálcio, sódio e proteína. 

 

31. Uma senhora com 39 anos de idade é atendida na Unidade Básica de Saúde com 

queixa de aumento de volume no pescoço há 6 meses. O médico encontrou um nódulo de 

mais ou menos 30 mm, de consistência endurecida e aderida aos planos profundos na 

palpação da região cervical. As dosagens séricas de T3, T4 e TSH foram normais. A 

ultrassonografia cervical evidenciou nódulo tireoidiano de 4,6 cm, com 

hipoecogenicidade, microcalcificações, ausência de halo periférico, bordas irregulares e 

fluxo intranodular. Assinale a opção que representa a principal hipótese diagnóstica e a 

investigação inicial a ser feita:  

 

a) Bócio nodular tóxico / biópsia excisional. 

b) Cisto do conduto tireoglosso / biópsia excisional. 

c) Tireoidite de Hashimoto / cintilografia tireoidiana. 

d) Carcinoma de tireoide / biópsia por agulha fina guiada por ultrassom. 

 

32. A leptospirose é uma zoonose de importância mundial, causada por leptospiras 

patogênicas transmitidas pelo contato com urina de animais infectados ou água e lama 

contaminadas pela bactéria. É uma doença infecciosa febril de início abrupto, cujo 

espectro clínico pode variar desde quadros oligossintomáticos, leves e de evolução 

benigna a formas graves. A insuficiência renal aguda é uma importante complicação da 

fase tardia da doença e se caracteriza geralmente por apresentar as seguintes 

características renais: 

 

a) Glomerulonefrite difusa aguda, oligúria e hipercalemia. 

b) Hiponatremia hipertônica e oligúria.  

c) Inibição de reabsorção de sódio nos túbulos renais proximais, aumento no aporte 

distal de sódio e consequente perda de potássio.  

d) Há menor produção de amônia e o H+ deixa de ser excretado e conseqüentemente o 

bicarbonato deixa de ser absorvido. Na falta de bicarbonato, o rim passa a aumentar a 

absorção de cloretos para compensar a carência de cargas negativas.  

 

33. Dentre doenças infecciosas existentes causadas por bactérias temos as seguintes:  

 

a) Doença de Lyme, Botulismo, Brucelose e linfogranuloma venéreo. 

b) Na malária, o período toxêmico ocorre mesmo que o paciente receba terapêutica 

específica, adequada e oportuna.   

c)  A Meningite Tuberculosa não é transmissível, a não ser que esteja associada à 

Tuberculose pulmonar bacilífera, cuja transmissibilidade se mantém enquanto o doente 

estiver eliminando bacilos e não houver iniciado o tratamento. 

d)  O diagnóstico laboratorial mais usado para detecção do sarampo é o RIFI, para 

detecção de anticorpos específicos IgM e IgG.  
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34. Na consulta de Pré- natal é recebida uma paciente de 23 anos com TG: 13 semanas 

para iniciar acompanhamento. Quando apresenta o cartão de vacinação constata-se só 

uma dose de dT (Tétano/Difteria). Assinale a conduta adequada: 

 

a) Não é necessário vacinar. 

b) Iniciar o esquema vacinal o mais precocemente possível, independentemente da idade 

gestacional, com três doses, com intervalo de 60 dias ou, no mínimo, 30 dias. 

c) Completar as três doses o mais precocemente possível, com intervalo de 60 dias 

ou, no mínimo, 30 dias. 

d) Tomar uma dose de reforço. 

 

35. Uma médica para concluir sua especialização em Saúde da Família decidiu realizar 

um projeto de intervenção comunitária para elevar o nível de conhecimento dos 

adolescentes da sua Unidade de Saúde sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Ela 

irá fazer uma entrevista estruturada para avaliar o nível de conhecimento dos adolescentes 

sobre o tema. De acordo com o Código de Ética Médica qual é o procedimento adequado 

para realizar a pesquisa?    

 

a) O Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) não necessita emitir parecer 

sobre o protocolo, pois a pesquisa tem apenas objetivos educacionais. 

b) Obter o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) assinado pelos 

adolescentes. 

c) Obter TCLE assinado pelos adolescentes e seus representantes legais e comunicar 

à comunidade sobre a natureza da investigação. 

d) Realizar a entrevista na presença dos pais ou seus representantes legais. 

 

36. A presença de proteinúria é um achado indicativo de comprometimento renal. Está 

presente no estágio inicial da doença renal antes de o comprometimento da função poder 

ser detectado. A perda de função renal é diretamente relacionada à quantidade de 

proteinúria e, quando associada à hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus, agrava o 

prognóstico da doença renal. Atualmente, tem sido também apontada como possível 

biomarcador de doença cardiovascular. Logo, de acordo com a doença citada em questão 

e o aparelho genito-urinário, marque a alternativa INCORRETA: 

 

a) Em indivíduos normais, proteínas de baixo peso molecular e uma pequena quantidade 

de albumina são filtradas pelo glomérulo e são totalmente reabsorvidas no túbulo 

contornado proximal.  

b) Em indivíduos normais algumas proteínas (incluindo a albumina) podem ser 

excretadas em pequenas quantidades na urina e não são detectadas pelo exame de urina 

simples de fita (EAS/urina tipo I), mas apenas por métodos cromatográficos. 

c) Pacientes portadores de diabetes mellitus (DM) apresentam a macroalbuminúria 

como principal marcador de risco cardiovascular. Apresentam principalmente 

excreção de albumina na faixa de 300-600mg/dia.  

d) Uma vez identificada a presença de proteinúria no exame de fita, preconiza-se a 

dosagem em amostra de urina. Essa avaliação é realizada por meio da relação proteína 

(mg)/creatinina (g), que apresenta uma excelente correlação com a proteinúria medida em 

urina de 24 horas. A primeira urina da manhã é a mais indicada, no entanto o exame pode 

ser realizado em qualquer amostra.  
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37. O HPV (Vírus do Papiloma Humano) é um vírus capaz de infetar a pele e algumas 

mucosas, podendo originar o aparecimento de lesões - verrugas. Quando se localizam nos 

órgãos genitais, chamam-se condilomas acuminados ou verrugas genitais. Atualmente a 

infeção HPV é a infeção de transmissão sexual mais frequente. Logo, de acordo com o 

tema em questão analise as afirmativas abaixo e marque o item CORRETO: 

 

I- A maioria das infecções pelo HPV são transitórias (curam por si). 

II- O diagnóstico desta infecção tem especial importância na mulher, devido à 

possibilidade de associação do HPV a doença maligna do colo do útero. 

III- Esta infecção está também associada ao cancro anal em ambos os sexos. 

IV- O diagnóstico dos condilomas acuminados ou verrugas genitais baseia-se 

principalmente pelo exame citológico.    

 

a) Apenas o item III está correto. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Apenas o tem III está incorreto. 

d) Apenas o item IV está incorreto. 

 

38. De acordo com a Síndome Mielodisplásica marque a alternativa CORRETA: 

a) O tratamento habitualmente empregado para as SMD é o de apoio e inclui 

transfusões de hemácias ou plaquetas para controlar a anemia ou sangramento. 

b) O tratamento de quimioterápicos deve ser iniciado antes da doença se tornar agressiva. 

E envolve o uso de quimioterápicos padrão como o ara-C, idarrubicina, daunorrubicina, 

6-tioguanina ou mitoxantrone. 

c) As terapias que usam vitamina B e vitamina C são conhecidas como "agentes 

diferenciadores" porque estimulam as células imaturas a completarem todos os estágios 

do crescimento.  

d) O transplante de medula óssea (TMO) é o tratamento indicado somente para pacientes 

abaixo de 50 anos. 

 

39. O esquema de administração da vacina contra a raiva de uso humano é diferenciado 

para a pós-exposição, para a reexposição e para a preexposição, conforme estabelecido 

em publicação editada pelo Ministério da Saúde: Norma Técnica de Tratamento 

Profilático Anti-Rábico Humano. Na pós-exposição, ou seja, na administração da vacina 

após contato com o vírus da raiva, o esquema depende da natureza da agressão e das 

condições do animal agressor. Logo, em um caso em que o paciente relata que foi mordido 

na mão por um cão de rua, aparentemente raivoso e suspeito para o vírus da raiva deverá 

receber o seguinte protocolo vacinal anti-rábico: 

 

a) Uma dose diária de vacina até completar uma série de 7 doses. Mais duas doses de 

reforço, sendo a 1ª no 10º dia e a 2ª no 20º dia após a última dose da série. 

b) Uma dose diária de vacina até completar uma série de 7 doses.  Mais três doses de 

reforço, no 10º, no 20º e no 30º dia após a última dose da série. 

c) Uma dose diária de vacina até completar uma série de 10 doses. Mais duas doses de 

reforço, sendo a 1ª no 10º dia e a 2ª no 20º dia após a última dose da série. 

d) Uma dose diária de vacina até completar uma série de 10 doses. Mais três doses 

de reforço, no 10º, no 20º e no 30º dia após a última dose da série. 
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40. Em uma consulta obstétrica (pré-natal) de rotina uma paciente com 22 semanas de 

gestação, de 32 anos de idade relata que sempre teve contatos com gatos em sua 

residência. Ela questiona quais as possíveis formas do seu bebê adquirir toxoplamose, 

pois teme muito pela saúde do mesmo.  

De antemão, o médico deverá apresentar as seguintes alternativas de transmissão para o 

bebê, EXCETO: 

 

a) Contato direto do bebê com os gatos (dentro do berço). 

b) Ingestão de leite cru de vaca e cabra contaminadas durante o período de gestação. 

c) Ingestão de leite pela mãe infectada no período de lactação. 

d) Via transplacentária pela mãe infectante durante o período de gestação.  

 

41. A hanseníase manifesta-se através de lesões de pele que se apresentam com 

diminuição ou ausência de sensibilidade. Dentre as lesões mais comuns da doença temos 

o nódulo que está caracterizado por apresentar a(s) seguinte(s) característica(s):  

 

a) Ausência, diminuição ou aumento de melanina ou depósito de outros pigmentos ou 

substâncias na pele. 

b) Pápula que evolui deixando cicatriz. 

c) Processo patológico que se localiza na epiderme, derme e/ou hipoderme. Pode ser 

lesão mais palpável que visível. 

d) Se estende em superfície por vários centímetros. Pode ser individual ou constituir 

aglomerado. 

 

42. A cetoacidose diabética ocorre quase exclusivamente no diabete tipo 1 e é o resultado 

de:  

a) Deficiência acentuada de insulina associada a aumento absolutos ou relativos do 

glucagon. 

b) Deficiência acentuada de insulina associada a redução absolutos ou relativos do 

glucagon. 

c)  Deficiência de insulina com aumento das reservas adiposas resultando na redução dos 

níveis de ácidos graxos livres. 

d) Aumento do glucagon e redução dos níveis de ácidos graxos insaturados. 

 

43. Os cuidados com os pacientes são influenciados positiva e negativamente pelo 

contexto pessoal, psicológico, emocional, religioso, educacional, financeiro, legal, 

institucional, científico e social. Assinale a opção CORRETA que agrupa os itens que 

tem a ver com aspectos contextuais: 

  

I- Recursos médicos e de enfermagem.  II- Problemas Familiares. 

III- Conflitos de interesses.    IV- Genética humana. 

 

a) I , e IV são verdadeiras.     

b) III e IV são verdadeiras. 

c) I, II e III são verdadeiras.    

d) Todas são verdadeiras. 
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44. Mulher com 48 anos de idade, sobrepeso, com alimentação inadequada, gastrite e 

hérnia de hiato, é acompanhada clinicamente há cerca de nove anos. Tem queixa de azia, 

queimação e dor retro esternal. Realizou endoscopia de controle há uma semana, que 

mostrou esofagite com esôfago de Barret em uma extensão de 3,5 cm. Foram colhidas 

biópsias cujo resultado foi metaplasia de Barret. A conduta inicial para o seguimento 

deste paciente é: 

 

a) Erradicação de H. pylori com amoxicilina - 2,0 g/dia e claritromicina - 1,0 g/dia. 

b) Indicação imediata de esofagectomia parcial.  

c) Indicação imediata de cirurgia antirrefluxo. 

d) Uso de inibidores de bomba de prótons de 60 a 80 mg/dia por três meses. 

 

45. A água pode ser veículo portador de inúmeras substâncias químicas capazes de 

provocar problemas graves à saúde do indivíduo que as consume. Identifique para cada 

componente químico as consequências que trazem para a Saúde. 

Assinale a associação CORRETA: 

 

A- Chumbo ( ) Irritação do Sistema Nervoso Central, vômitos, dores 

musculares, respiração débil.  

B- Cádmio (   ) Cansaço, transtornos abdominais, irritabilidade, anemia.  

C- Lindano (   ) Desordem gastrointestinal grave, Bronquite, Enfisema. 

D- Cianeto (   ) Pode ser fatal em dose alta. 

 

a) A-B-C-D  b) A-D-C-B  c) C-B-D-A  d) C-A-B-D. 

 

46. Grávida de 23 anos de idade, primigesta com história de boa saúde e 35 semanas de 

gestação, que assiste a consulta pré-natal sem queixas. Ao exame clínico apresenta 

pressão arterial 140/90 (em decúbito lateral esquerdo) e FC: 86 bpm. Com altura uterina 

de 34 cm e dinâmica uterina de 0 em 10 minutos. Traz exame de proteinuria em 24 horas 

solicitada na consulta anterior de 320 mg/24 h. As anotações anteriores de PA são:  

 

 1ª consulta 2ª consulta 3ª consulta 4ª consulta 5ª consulta 

100/70 110/70 110/80 120/80 130/90 

 

O diagnóstico CORRETO da paciente é: 

a) Iminência de Eclâmpsia.   b) Pre- Eclâmpsia grave. 

c) Pre- Eclâmpsia leve.   d) Hipertensão gestacional.  

 

47. Na unidade Básica onde presta serviço, médico acompanha paciente hipertenso de 40 

anos, obeso, com PA 160/100 mmHg, triglicérides= 220(valor de referência < 150 

mg/dL), HDL = 40 mg/dL (valor desejável > 60 mg/dL), glicemia = 120 mg/dL (valor de 

referência < 99 mg/dL), relatando dificuldade para perder peso. Na escolha da terapia 

medicamentosa hipotensora, qual medicamento NÃO usaria por ter efeitos metabólicos 

antagônicos às medidas para redução de peso e de controle da glicemia:  

 

a) Enalapril.  b) Losartana.  c) Propanolol.  d) Diltiazem. 
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48. Assinale qual afirmação, acerca de distúrbios hipertensivos na gestação é CORRETA: 

 

a) Hipertensão acima de 140 x 90 mmHg, sem edema e sem proteinúria, antes das 20 

semanas, apresenta característica de pré-eclâmpsia grave. 

b) Hipertensão, edema e proteinúria antes das 20 semanas de gestação, apresenta 

características de doença hipertensiva específica da gestação. 

c) Hipertensão antes das 20 semanas de gestação com proteinúria de 24 horas com menos 

de 300 mg/L, apresenta característica de pré-eclâmpsia leve. 

d) Hipertensão leve ou moderada, sem edema e sem proteinúria, apresenta 

característica de hipertensão transitória. 

 

49. Idoso de 65 anos de idade, hipertenso, tabagista de 30 cigarros/dia, chega a Unidade 

de Saúde com história de dispneia, tosse produtiva e expectoração catarral abundante, 

relata que na noite anterior teve piora súbita da dispneia e aumentou a frequência da tosse. 

Qual das causas listadas, você consideraria como a mais frequente na piora do estado do 

paciente: 

 

 a) Pneumonia por aspiração.    b) Infecção respiratória viral. 

 c) Pneumonia por germes oportunistas.  d) Tromboembolia pulmonar. 

 

50. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é definida por limitação crônica ao 

fluxo aéreo que não é totalmente reversível. Essa limitação está associada à resposta 

inflamatória exagerada do pulmão à inalação de partículas e/ou gases tóxicos, sendo 

prevenível e tratável. Quanto ao tratamento, assinale qual das seguintes expressões é 

INCORRETA:  

 

a)  O tratamento medicamentoso é utilizado para diminuir sintomas e complicações. 

b) Os broncodilatadores são as medicações centrais para o tratamento sintomático. 

c) Tratamentos regulares com broncodilatadores de longa ação não são tão eficientes 

quanto os de curta ação. 

d) É consenso que o diagnóstico precoce, tratamento adequado com prevenção de 

exacerbações e hospitalizações podem reduzir significativamente os custos associados 

com a DPOC.  

 

 


