
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Leia estas instruções: 
 

1 

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no 

espaço reservado para isso. Caso se identifique em qualquer outro local deste Caderno, você será 
eliminado do Concurso. 

2 
Este Caderno contém, respectivamente trinta questões de múltipla escolha de Conhecimentos 

Específicos. 

3 
Se o Caderno contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso 

imediatamente ao Fiscal. 

4 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta.  

5 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação. 

6 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos 

Fiscais. 

7 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque nenhuma folha. 

08 
Você dispõe de, no máximo, três horas e meia para responder às questões de múltipla escolha e 

preencher a Folha de Respostas. 

09 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

10 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Assinatura do Candidato: ______________________________________________________________ 
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Objet iva ����  Conhecimentos  E specí f i cos  ����  01  a  30  
 

 
01. A Constituição Federal de 1988, no seu capítulo II, trata da questão da Saúde no Brasil. O 

seu artigo 198 estabelece que as ações e os serviços públicos integrem uma rede 
regionalizada e constituam um sistema único, com caráter 

A) descentralizado, com direção dupla em cada via de governo. 

B) descentralizado, atendimento integral e prioridade para ações preventivas. 

C) descentralizado, atendimento integral, com prioridade para atividades de alta 
complexidade. 

D) centralizado, com atendimento integral e prioridade para ações preventivas. 
 

 
02. No Brasil, a Constituição regulamenta a participação da iniciativa privada na assistência à 

saúde, estabelecendo que 

A) pode receber subvenções desde que apresentem projetos importantes. 

B) ela deve ter a prioridade como forma de gerar emprego. 

C) as empresas de capital estrangeiro podem igualmente participar da Assistência à saúde 
no Brasil. 

D) as instituições privadas poderão participar, de forma complementar, segundo diretrizes do 
Sistema Único de Saúde. 

 
 
03. O Sistema Único de Saúde conta, em cada esfera de governo, com instâncias colegiadas, 

quais sejam: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Essas instâncias, criadas pela lei 
8.142, de 28 de dezembro 1990, têm por objetivo a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  
Um Conselho de Saúde, segundo a recomendação da Lei acima referida, é formado por 

A) representantes do governo, das organizações militares e da igreja. 

B) representantes do governo e do poder legislativo. 

C) representantes do governo e das organizações não governamentais. 

D) representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. 
 

 
Analise o texto a seguir, para responder às questões 04,05 e 06. 
 

 “Surto de dengue hemorrágica atinge Natal.” 

“O temor de que o início das primeiras chuvas combinadas com dias de calor traria de volta a 

proliferação de focos do mosquito transmissor da dengue e um surto da doença está se 

confirmando. E pior, além do tipo clássico, que em janeiro teve crescimento de 50% dos novos 

casos (em comparação a janeiro de 2007), é a dengue hemorrágica que representa a maior 

ameaça. 

Este ano, já são 14 casos confirmados, 83 casos suspeitos e 03 mortes.” (Jornal Tribuna do Norte,  

08/02/2008). 
 

04. Constitui uma definição adequada de surto epidêmico: 

A) Aumento do número de casos, até atingir incidência máxima num curto espaço de tempo. 

B) Ocorrência epidêmica caracterizada por larga distribuição espacial. 

C) Ocorrência epidêmica restrita a um espaço extremamente delimitado. 

D) Ocorrência gradual e progressiva do número de casos de uma doença, durante um longo 
tempo. 
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05. Em relação ao exposto na questão anterior, pode-se inferir que o coeficiente de letalidade da 
dengue hemorrágica é expresso pela razão entre o número de óbitos e o número de 

A) casos suspeitos.    C) casos potencialmente graves. 

B) casos confirmados.     D) nascidos vivos. 
 
 
06. No texto mencionado, o relato de que o início das primeiras chuvas, combinado com os dias 

de calor, traria de volta a proliferação de mosquitos transmissores da dengue caracteriza 
uma forma de distribuição de doenças e agravos da saúde conhecida como 

A) variação sazonal.     C) tendência secular. 

B) variação atípica.     D) tendência crescente. 
 
 
07. Os coeficientes de mortalidade são definidos como 

A) quocientes entre as freqüências absolutas de óbitos e o número de expostos ao risco de 
morrer. 

B) número absoluto de óbitos de uma determinada causa. 

C) quociente entre número relativo de óbitos de uma determinada causa e o número de 
casos recuperados. 

D) número absoluto de óbitos de uma localidade. 
 
 
08. O coeficiente de mortalidade infantil é calculado dividindo-se o número de óbitos de crianças 

menores de 1 ano pelos nascidos vivos naquele ano, em uma determinada área, e 
multiplicando-se por 1000 o valor encontrado. Considera-se, para fins de saúde pública, que 
esse coeficiente 

A) pode ser tomado como coeficiente geral, mas não como específico. 

B) é um coeficiente inadequado para aferir a qualidade da prestação de serviços de saúde a 
uma comunidade. 

C) pode ser tomado como coeficiente geral ou específico. 

D) é um coeficiente inadequado para planejamento de ações de saúde na população infantil.   
 
 
09. Várias enfermidades são, por lei, consideradas de notificação compulsória, a qual tem grande 

relevância para o norteamento de políticas públicas. Portanto, o profissional de saúde deve 
saber que 

A) a notificação é atribuição exclusiva do corpo médico. 

B) nenhum caso suspeito deve ser notif icado antes da confirmação laboratorial. 

C) a notificação é atribuição exclusiva do corpo de enfermagem. 

D) o caso suspeito deve ser notificado, independentemente de haver confirmação 
laboratorial. 

 
 

10. Num sistema hierarquizado de saúde, a continuidade da assistência deve ser garantida, 
principalmente, por medidas de 

A) cumprimento de normas técnicas. 

B) funcionalidade do sistema de referência e contra-referência. 

C) estímulo à produtividade de servidores. 

D) políticas de treinamento de pessoal. 
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11. Considere uma situação clínica em que um paciente, assintomático, livre de doença, 
apresenta um resultado positivo em um teste de rastreamento. Nesse caso, trata-se de um   

A) falso negativo. 

B) falso positivo. 

C) verdadeiro positivo. 

D) verdadeiro negativo. 
 
 
12. Ao interpretar um teste ergométrico num atleta profissional (jogador de futebol de menos de 

25 anos de idade), assintomático, o médico deverá considerar que 

A) o teste tem baixa sensibilidade. 

B) o valor preditivo negativo será muito baixo. 

C) o valor preditivo positivo será muito baixo. 

D) o teste tem baixa especificidade. 
 
 
13. Paciente de 05 anos de idade é portador de Síndrome de Down e reside em creche. A 

parasitose que tem mais alta probabilidade de infestar essa criança é a   

A) teníase.     C) amebíase. 

B) ancilostomíase.    D) enterobíase. 

 
 
14. Paciente de 40 anos recentemente apresentou quadro de tosse persistente. Trabalha há 

muitos anos com jateamento de areia. Ao avaliar esse paciente, o médico do PSF suspeitaria 
de 

A) silicose. 

B) beriliose. 

C) histiocitose X. 

D) granulomatose de Wegener. 
 
 
15. A água pode ser veículo de transmissão de muitas enfermidades. Há uma enorme 

preocupação, em especial nos países desenvolvidos, com a qualidade da água utilizada para 
beber, devido à possibilidade de transmissão de várias enfermidades. São doenças de 
veiculação hídrica: 

A) febre amarela, cólera, hepatite infecciosa, febre tifóide. 

B) f ilariose, cólera, hepatite infecciosa, febre tifóide. 

C) hepatite A, hepatite E, febre tifóide, cólera. 

D) hepatite B, Hepatite C, febre amarela, dengue. 
 
 
16. Um doador voluntário, assintomático, veio ao ambulatório, muito ansioso, pois recebera 

comunicação do Banco de Sangue sobre a impossibilidade de doar sangue, pelo fato de 
apresentar o seguinte perfil sorológico: HBsAg negativo, AntiHBC IGG positivo, AntiHCV  
negativo.  Uma interpretação correta da situação desse doador é:  

A) Tomou vacina e está imune para hepatite B. 

B) Há atividade replicativa do vírus B da hepatite. 

C) Trata-se de portador assintomático. 

D) Há indícios de infecção prévia pelo vírus B da hepatite.  
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17. Uma criança menor de um ano de idade vem à consulta no Posto de Saúde, com relato de 
vômitos esporádicos, febre elevada e diarréia aguda.  O exame físico evidencia estado geral 
comprometido e distensão gástrica importante. 

Constitui uma contra-indicação à terapia de reidratação oral (TRO), nesse caso, o fato de 
a criança apresentar  

A) distensão gástrica importante. 

B) febre elevada. 

C) vômitos esporádicos. 

D) diarréia aguda. 
 

 
18. Recentemente, um semanário local informou que determinada cidade tivera seu fluxo de 

turistas prejudicado pelo fato de ter havido um erro na divulgação do número de casos de 
dengue. Ficou evidente, na reportagem, que houve uma dificuldade na conceituação de 
incidência, a qual foi prontamente esclarecida pela coordenadoria de vigilância do Estado. 
Considerando-se que foram registrados 147 casos naquela localidade, que a população local 
é de 2.149 pessoas e que a incidência estimada, em Natal, é de 0,7 por 100 habitantes, 
pode-se inferir: 

A) A incidência é menor do que a de Natal, e, portanto, as mesmas medidas devem ser 
implementadas. 

B) No referido município, a incidência é quase 10 vezes a média de Natal, e, portanto, 
justifica-se a adoção de medidas efetivas. 

C) A incidência é igual à de Natal, e, portanto, deve ser decretado estado de emergência. 

D) Os dados oferecidos não permitem uma conclusão sobre a incidência. 
 

 
19. Numa indústria com 1000 funcionários, o exame médico periódico detectou 120 hipertensos. 

O seguimento desses indivíduos mostrou o aparecimento de 20 casos novos de hipertensão 
a cada ano.  
A taxa de prevalência de hipertensão, no início do seguimento era de:  

A) 20%     C) 32% 

B) 12%     D) 40% 
 

 
20. Em um estudo, 163 pacientes foram submetidos a prostatectomia radical. Cento e um deles 

apresentaram incontinência urinária, e 62 não apresentaram tal intercorrência.  Nesse 
mesmo estudo, 152 optaram pelo tratamento conservador. Dos que optaram pelo tratamento 
conservador, 53 apresentaram incontinência urinária e 99 não a apresentaram.   

Com base nos dados fornecidos, a opção que melhor expressa o risco relativo de o 
indivíduo desenvolver incontinência urinária é: 

A) 0,348 

B) 0,619 

C) 1,8  

D) 2,5 
 
 
21. No atendimento de paciente com dengue, segundo recomendações do Ministério da Saúde, a 

prova do laço deve 

A) ser dispensada nos casos de dengue clássica. 

B) ser realizada apenas nos casos classificados nos grupos C e D. 

C) ser dispensada nos casos classificados como grupo B. 

D) ser realizada, obrigatoriamente, em todos os casos suspeitos. 
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22. No Brasil, ainda há necessidade de se superarem barreiras de desconhecimentos dos 
princípios fundamentais que norteiam o papel do médico de Medicina de Família e 
Comunidade. Sobre esse importante papel, no contexto do sistema de saúde brasileiro, é 
correto afirmar que esse profissional 

A) desenvolve uma abordagem centrada na pessoa, orientada para o indivíduo, sua família e 
sua comunidade. 

B) focaliza o paciente segundo um corpo de conhecimentos particulares: condição etária, 
gênero ou doenças ligadas a determinados sistemas. 

C) estabelece um vínculo médico-paciente que se desfaz tão logo seja obtida a cura. 

D) lida com problemas de saúde em suas dimensões físicas e psicológicas. 
 
 

23. Em suas diversas formas de apresentação, os AVCs constituem uma emergência neurológica. 
Nesse sentido, o Médico de Família e Comunidade deve encaminhar o paciente para uma 
unidade de atendimento especializado, observando que  

A) A glicemia não tem influência no prognóstico da fase aguda, porém a pressão arterial 
pode afetar a sobrevida.  

B) não deve implementar, sob nenhum pretexto, o uso de anti-hipertensivos e de insulina. 

C) a pressão arterial não tem influência no prognóstico da fase aguda, porém a glicemia 
pode afetar a sobrevida. 

D) deve controlar a pressão arterial, a glicemia, a temperatura e manter as vias aéreas. 
 

 
24. O encaminhamento de um paciente com asma ao especialista deve ocorrer numa situação de 

A) diabetes e infecção urinária. 

B) sinusite crônica e refluxo gastresofágico grave. 

C) eosinofilia. 

D) anemia. 
 
 

25. A depressão é um problema clínico freqüente, cuja prevalência na população geral varia de 
3% a 11%. Em relação ao manejo terapêutico da depressão, é correto afirmar que  

A) o uso de antidepressivos inibidores seletivos de serotonina (ISRS) está associado a 
menor índice de abandono de tratamento, comparado com os triciclícos. 

B) tratamentos psicológicos específicos para episódios depressivos leves e moderados não 
são efetivos nem devem ser indicados. 

C) a eletroconvulsoterapia  (ECT) é o padrão-ouro para o tratamento da depressão e deve 
ser indicada tão logo seja feito o diagnóstico. 

D) estudos de metanálise têm mostrado que a ECT não é melhor do que o placebo em 
depressões graves. 

 
 

26. Dentre as recomendações gerais quanto à rotina laboratorial pré-natal, não está contemplada 
avaliação, em primeira consulta, de 

A) Elisa Anti-HIV. 

B) HBsAg. 

C) Sorologia Elisa Anti-HCV. 

D) Sorologia para toxoplasmose. 
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27. Considere o caso de uma paciente de 50 anos, com história familiar de mãe com câncer de 
mama na pós-menopausa. Ela é nulípara e há alguns anos apresentou hiperplasia mamária 
epitelial sem atipia. 

Com base nas informações clínicas fornecidas, pode-se inferir que a paciente apresenta 

A) as informações não permitem estimar o risco. 

B) risco muito elevado (RR > 3,0) para Câncer de mama. 

C) risco pouco elevado (1,0 < RR < 1,5) para câncer de mama. 

D) risco medianamente elevado (1,5 < RR <3,0) para câncer de mama. 
 

 
28. O mais importante fator de risco para o desenvolvimento do carcinoma de colo uterino é 

A) alta paridade. 

B) infecção pelo papiloma vírus humano (HPV). 

C) tabagismo. 

D) baixo nível socioeconômico. 
 

 
29. No que se refere à decisão clínica de indicar terapia de reposição hormonal (TRH) em 

pacientes no climatério, é correto afirmar que sua indicação deverá ocorrer  

A) individualmente, em comum acordo com a paciente, contemplando riscos e benefícios de 
cada caso. 

B) sempre que houver sintomas, e por tempo indeterminado. 

C) mesmo que não ocorram sintomas, para se prevenir doença coronária e osteoporose. 

D) indiscutivelmente, para prevenção de Doença de Alzheimer. 
 
 
30. A dismenorréia ocorre, com muita freqüência, em mulheres e resulta em repercussões sociais e 

pessoais importantes. Do ponto de vista do tratamento médico, nesses casos, recomenda-se: 

A) Vitamina E como principal terapêutica. 

B) Os antiinflamatórios não-esteroidais como drogas de primeira escolha no seu  tratamento. 

C) A dismenorréia primária deve ser abordada conforme o desejo ou não das pacientes à 
contracepção. 

D) O tratamento da dismenorréia deve contemplar, sobretudo, psicoterapia. 
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