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INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 
 Confira se a impressão do caderno de prova está legível e com todas as páginas. Caso necessário 

solicite um novo caderno. 
 

 Verifique se as informações impressas no cartão resposta estão corretas. Em caso de divergência, 
notifique imediatamente o fiscal. 

 
 Preencha e assine corretamente o cartão resposta, de acordo com as instruções, utilizando 

somente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. 
 

 O cartão resposta não será substituído em caso de marcação errada ou rasura. 
 

 Esta prova é composta por 32 (trinta e dois) questões objetivas, sendo 20 (vinte) questões de 
Conhecimentos Específicos e 12 (doze) questões de Conhecimentos Gerais, no formato de 
múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas de resposta, de “a” a “d”, das quais somente 1 
(uma) deverá ser assinalada como correta. 

 
 Somente será permitida a sua retirada da sala após uma hora do início da prova. 

 
 Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que todos concluam a prova e possam 

sair juntos. 
 
 

Boa prova  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
01) Paciente feminina, 23 anos, vem à consulta na Unidade Básica de Saúde com queixa de dor 
localizada no epigástrio, em queimação, que alivia com ingestão de alimentos, tendo acordado à noite 
com esse sintoma algumas vezes. O quadro iniciou-se há duas semanas, sem que a paciente relate 
qualquer outra patologia prévia digna de nota. Ela nega outros sintomas e também o uso de 
medicamentos, álcool, tabaco ou outras drogas. Nesse período não houve perda ponderal e tem 
evacuado fezes pastosas, com aspecto habitual. A história familiar não revela quaisquer patologias 
digestivas. Ao exame físico, apresenta-se corada, sem alterações, exceto dor à palpação profunda do 
epigástrio; na palpação do abdômen não se identificam massas palpáveis ou defesa. 
 

 Seguindo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade para pessoas 
com sintomas dispépticos, a alternativa que indica a conduta correta nesse caso é: 
 

A  Prescrever hioscina e solicitar ultrassonografia de abdômen superior. 

B  Encaminhar a paciente para ambulatório de gastroenterologia. 

C  Prescrever antiácido e solicitar endoscopia digestiva alta. 

D  Prescrever inibidor de bomba de prótons e reavaliá-la em quatro semanas. 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
02) Considere a série histórica abaixo, relativa a algumas causas selecionadas de mortalidade em Itajaí, 
e assinale a alternativa correta. 
 

Causa do Óbito 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Aids 43,0         44,2         33,4         25,5         27,4         28,6         

Neoplasia maligna da mama (/100.000 mulheres) 7,7           10,1         12,4         15,5         18,7         16,0         

Neoplasia maligna do colo do útero (/100.000 mulh) 7,7           1,3           3,7           5,9           9,3           5,7           

Infarto agudo do miocardio 35,2         42,3         29,6         26,7         42,2         40,9         

Doenças cerebrovasculares 55,4         51,9         55,4         40,0         55,3         47,3         

Diabetes mellitus 39,8         33,3         37,2         22,4         23,8         28,0         

Acidentes de transporte 33,9         39,7         40,3         32,1         33,3         33,3         

Agressões 18,9         18,6         19,5         20,0         23,8         20,4         

Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009.

(por 100.000 habitantes)

Coeficiente de Mortalidade para algumas causas selecionadas

 
 

A  Somando-se os coeficientes relativos às causas externas, estas foram responsáveis pela maior 

mortalidade no ano de 2007, dentre as causas selecionadas. 

B  O número de casos de Aids no município diminui no ano de 2005 em relação ao período anterior. 

C  Os dados não permitem comparar a mortalidade por essas causas com a de outros municípios, 

uma vez que as populações totais de cada município diferem. 

D  Pode-se afirmar que as doenças crônico-degenerativas foram responsáveis pela maior parte dos 

anos potenciais de vida perdidos nessa população, no período descrito. 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
03) Paciente feminina, 42 anos, chega na Unidade de Saúde da Família cerca de meia hora após 
queimadura com água fervente que atingiu sua perna direita, queixando-se de dor leve. Ao exame, 
apresenta vesículas de até três centímetros de diâmetro, algumas delas já rotas, sobre base 
eritematosa e edemaciada que se estende pelo terço proximal da face lateral da perna atingida. A 
paciente realizou esquema adequado para profilaxia do tétano, com três doses de vacina há oito anos, 
segundo seu prontuário. 
 

 Com relação à conduta na situação descrita é correto afirmar, exceto: 
 

A  Preservar as vesículas íntegras, removendo apenas as que estiverem rotas. 

B  Atualizar profilaxia para tétano com vacina dT. 

C  Curativos com antibióticos tópicos, trocados duas vezes ao dia. 

D  Analgesia com paracetamol 750mg V.O. 6/6h. 
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04) Em relação aos transtornos de ansiedade, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as 
afirmações falsas. 
 
(    ) Asma, hipertireoidismo e dor crônica são algumas condições clínicas que podem mimetizar ou 

resultar em sintomas de ansiedade. 
  

(    ) O início da ação dos inibidores de recaptação da serotonina, utilizados no transtorno do pânico, 
pode levar até três ou quatro semanas. 

  

(    ) Desde que prescritos em baixas doses, os benzodiazepínicos não estão relacionados com o 
surgimento de dependência no tratamento a longo prazo dos transtornos de ansiedade. 

  

(    ) Nervosismo, insônia e palpitações de forma persistente por mais de duas semanas sugerem o 
diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A  F  -  F  -  V  -  V 

B  V  -  V  -  F  -  F 

C  F  -  V  -  F  -  V 

D  V  -  F  -  V  -  F 

___________________________________________________________________________________ 
 
05) Ainda que o médico da Equipe de Saúde da Família nem sempre seja um especialista em Medicina 
de Família e Comunidade, a atuação no âmbito da Atenção Primária à Saúde faz com que as 
atribuições daquela função na Estratégia Saúde da Família incorporem alguns dos princípios que 
caracterizam essa especialidade.  
 

 A esse respeito é correto afirmar, exceto: 
 

A  Na Atenção Primária à Saúde, a atuação do médico deve ser diferente daquela centrada no 

hospital, evitando a medicalização da vida cotidiana e consequentes iatrogenias. 

B  O médico que atua na Atenção Primária à Saúde é responsável pela prevenção, promoção e 

assistência daqueles problemas de saúde mais simples e de fácil resolução, oferecendo cuidados 
simplificados que visam reduzir os custos do sistema de saúde. 

C  Uma abordagem eficaz do processo saúde-doença exige o conhecimento das circunstâncias 

pessoais, culturais e socioambientais que dão sentido ao adoecimento da pessoa. 

D  O médico da Equipe de Saúde da Família deve oferecer assistência integral aos indivíduos na 

infância, adolescência, idade adulta e terceira idade, tanto em atividades de demanda espontânea como 
programada. 
___________________________________________________________________________________ 
 
06) Pedro, 28 anos, é acolhido pela Equipe de Saúde da Família com queixa de cefaléia há dois dias, 
intensa, pulsátil, que piora com a exposição à luz e cuja localização indica colocando a mão no lado 
esquerdo do crânio. Já fez uso de diclofenaco sódico V.O. em crises similares, às vezes acompanhadas 
de náuseas e vômitos, obtendo alívio parcial. Os episódios de cefaléia repetem-se uma ou duas vezes 
por semana, há três anos. Nega história de trauma e outras patologias, diz não fazer uso de drogas ou 
medicamentos para outras condições. Ao exame físico apresenta pressão arterial de 140/90mmHg, sem 
alterações dignas de nota. 
 

 Considerando o quadro descrito, assinale a alternativa correta. 
 

A  A história de cefaléia acompanhada de náuseas e vômitos no período descrito sugere processo 

expansivo intracraniano, devendo-se solicitar tomografia computadorizada de crânio. 

B  O paciente tem hipertensão arterial sistêmica, devendo-se utilizar captopril 50mg V.O. neste 

momento e, a seguir, investigar causas secundárias de hipertensão arterial. 

C  O paciente tem um quadro sugestivo de cefaléia tensional, com indicação de tratamento profilático 

utilizando propranolol. 

D  O paciente tem indicação de tratamento profilático para enxaqueca, no qual se pode utilizar 

amitriptilina. 
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07) Dona Francisca, 75 anos, é visitada pelo médico da Equipe de Saúde da Família ao retornar do 
hospital, onde estivera internada devido a uma fratura do fêmur esquerdo, há duas semanas. Ela caiu 
ao se levantar durante a noite para ir ao banheiro da casa onde mora com a filha e o genro. A paciente 
teve sua menopausa aos 48 anos. O médico recebeu também a solicitação de renovar as prescrições 
que ela recebera no hospital, incluindo: paracetamol 750mg V.O. 6/6h, hidroclorotiazida V.O. 25mg/dia, 
clonazepam V.O. 1mg/dia. A paciente encontra-se em bom estado geral, apresenta dor controlada com 
a medicação em uso, pressão arterial de 130/80mmHg, sem achados significativos no exame físico  
além da cicatriz da ferida operatória devida à fixação interna da fratura, com boa evolução. Ela traz do 
hospital uma densitometria óssea que revela T-score menor que –2,5 D.P. na coluna lombar e fêmur, 
indicando osteoporose estabelecida. 
 

 Em relação ao caso acima, analise as seguintes afirmações: 
 

l Remover obstáculos no caminho até o banheiro e manter iluminação nesse trajeto durante a noite 
são ações indicadas para prevenir novas quedas.  

  

ll A prevenção da osteoporose inicia-se na infância, incluindo exercícios regulares, dieta rica em 
cálcio e exposição regular ao sol.  

  

lll A prescrição deve incluir terapia de reposição hormonal, que é a primeira escolha para o 
tratamento medicamentoso da osteoporose pós-menopausa.  

  

lV Deve-se propor a retirada do benzodiazepínico, pois essa medida leva à redução do risco de 
quedas em idosos.  

  

V A fratura da paciente poderia ter sido prevenida se ela tivesse realizado a triagem para osteoporose 
com densitometria óssea bianual desde os 45 anos, como é recomendado para todas as mulheres 
assintomáticas. 

 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A  I  -  II  -  III   B  II  -  III  -  V   C  I  -  II  -  IV   D  III  -  V 

___________________________________________________________________________________ 
 
08) Na profilaxia da anemia ferropriva é importante prescrever a suplementação de sais de ferro desde: 

 
(    ) os 6 meses de vida para todas as crianças. 
  

(    ) antes dos 6 meses de vida para os prematuros e baixo peso. 
  

(    ) os 3 meses de vida para todas as crianças. 
  

(    ) os 6 meses de vida para aqueles sob aleitamento materno exclusivo. 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A  V  -  F  -  V  -  V  B  V  -  V  -  V  -  V  C  F  -  V  -  V  -  F   D  F  -  V  -  F  -  V  

___________________________________________________________________________________ 
 
09) Embora o Sarampo seja uma doença considerada sob controle no Brasil, casos isolados têm sido 
relatados recentemente, levando as autoridades sanitárias a ficar de alerta para a possibilidade de 
novos casos.  
 
 Considere as principais manifestações clínicas dessa doença e assinale a alternativa mais correta. 
 

A  Febre, tosse, coriza e hiperemia das mucosas oral e conjuntival surgem cerca de 3 dias antes do 

exantema. 

B  As manchas de Koplick, sinal considerado patognomônico do Sarampo, são máculas 

avermelhadas com um pequeno ponto central esbranquiçado que se disseminam por toda a boca em 24 
horas e que surgem cerca de 2 a 3 dias depois do aparecimento do exantema. 

C  A tosse está sempre presente, porém, desaparece já nos primeiros dias da doença, persistindo, 

porém, o exantema. 

D  O exantema costuma surgir nos membros e depois se dissemina para o tronco atingindo, por 

último, a face. 
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10) Ricardo, morador do Bairro Cordeiros, de Itajaí-SC, de 5 anos, ao pular a cerca para o pátio do 
vizinho em busca da bola de futebol que jogava com amigos, foi atacado por um cão que estava preso e 
a comer sua ração. Trazido ao Pronto Socorro por seu pai, o menino apresentava pequena mordedura 
na coxa esquerda, superficial, pouco sangrante. Ao ser indagado sobre imunizações, o pai de Ricardo  
apresentou Caderneta de Vacinas onde estavam assinaladas todas as doses preconizadas pelo 
Programa Nacional de Imunizações.  
 
 No caso presente, a alternativa que indica as medidas mais adequadas é: 
 

A  Apenas aproximar os bordos da lesão com pontos separados; aplicar 1 dose de reforço da vacina 

antitetânica e 1 dose de vacina antirrábica; observar o animal por 10 dias. 

B  Sutura da lesão; aplicação de dose de reforço da vacina tríplice bacteriana; 3 doses de vacina 

antirrábica, no 1º, 3º e 7º dias, suspendendo a vacinação no 10º dia, caso o animal permaneça sadio; 
preencher notificação. 

C  Lavar a lesão com água e sabão; prescrever antibióticos para prevenção de infecção; aplicar dose 

de reforço apenas da vacina antitetânica; observar o animal por 10 dias. 

D  Lavar a lesão com água e sabão, prescrever analgésicos, observar o animal por 10 dias; notificar 

a vigilância epidemiológica. 
___________________________________________________________________________________ 
 
11) O tabagismo é considerado uma das mais importantes causas evitáveis de doença. Seu tratamento 
é frequentemente negligenciado pelos profissionais de saúde e, muitas vezes, isso pode ter resultados 
dramáticos no controle e na evolução de doenças como o Diabetes Mellitus e a Hipertensão Arterial 
Sistêmica. 
 

 Analise o relato a seguir e marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. 
 

 “Fumo cerca de 30 cigarros por dia. Acordo cedo e, em menos de 5 minutos já estou fumando o 
primeiro cigarro e, mesmo doente ou quando estou em locais onde é proibido fumar, ainda assim fumo. 
Tenho vontade de parar, não gosto da fumaça e nem do cheiro, mas tenho medo de engordar e acho 
que se meu marido continuar fumando eu não terei chance de conseguir.” S. B., 45 anos, secretária. 
 
(    ) S.B. está na fase pré-contemplativa; apresenta evidências de moderada dependência à nicotina; 

tem indicação de tratamento com ansiolítico diazepínico e, eventualmente, acupuntura. 
  

(    ) S.B. está na fase pré-contemplativa, apresenta evidências de grave dependência de nicotina; tem 
indicação de tratamento com fluoxetina, associada à acupuntura. 

  

(    ) S.B. está na fase contemplativa, tem indicação de tratamento com Terapia Cognitivo-
Comportamental e Farmacoterapia Nicotínica. 

  

(    ) S.B. está na fase contemplativa, tem grave dependência à nicotina, poderá beneficiar-se dos  
adesivos de nicotina e tem indicação de Bupropiona. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A  V  -  F  -  V  -  F   C  F  -  F  -  V  -  V  

B  F  -  V  -  V  -  F   D  V  -  F  -  V  -  V 
___________________________________________________________________________________ 
 
12) Dentre as atividades do médico na atenção primária está o atendimento visando o planejamento 
familiar e, ao propor o uso de um contraceptivo oral hormonal para uma mulher, ele deve ter em mente 
suas contraindicações.  
 

 Todas as alternativas a seguir listam contraindicações absolutas para o uso de contraceptivos orais 
hormonais, exceto a: 
 

A  História familiar de varizes dos membros inferiores. 

B  Fumantes acima de 35 anos de idade. 

C  Tumor hepático. 

D  Hipertensão arterial grave. 
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13) Ao atuar na saúde da mulher, o médico da atenção primária pode deparar-se com algumas 
alterações no trato genital feminino que necessitam ser melhor avaliadas com uma colposcopia. Então, 
estas pacientes devem ser referenciadas para um serviço de ginecologia.  
 

 Dentre as alternativas a seguir, todas são alterações que necessitam de avaliação colposcópica, 
exceto a: 
 

A  Condiloma acuminado. 

B  Teste de aminas positivo. 

C  Sangramento intermenstrual inexplicado. 

D  Parceiro sexual com neoplasia genital. 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
14) M.A.S, 25 anos, sexo feminino, solteira, está em sua terceira gestação. Ao apresentar seus exames 
de rotina do pré-natal, verificou-se VDRL Reagente na titulação de 1:2 e demais exames sem quaisquer 
alterações. Quando questionada, afirmou que num passado recente teria recebido uma injeção de 
penicilina por via IM, mas que não sabia informar exatamente qual a razão do tratamento.  
 
 Nessas condições, e de acordo com o Manual Técnico de Assistência ao Pré-Natal e Puerpério do 
Ministério da Saúde, qual a conduta correta? 
 

A  Testar também o marido e, caso apresente VDRL reagente, considerar como Sífilis, instituindo o 

tratamento com Penicilina Benzatina, na dose de 1.200.000 UI IM a cada 7 (sete) dias, num total de 3 
doses. 

B  Considerar como “cicatriz sorológica”, uma vez que a titulação é muito baixa e, nesse caso, repetir 

o VDRL em 2 semanas. 

C  Considerar como teste falso-positivo, uma vez que a titulação é baixa e a gestação é uma das 

condições clínicas que comumente apresenta tal resultado. 

D  Na impossibilidade de se realizar teste confirmatório para Sífilis (FTA-Abs ou MHATP) em tempo 

hábil e a história passada de tratamento não tiver registros, considerar como Sífilis. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
15) O “Acolhimento” é diretriz da Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS.  
 

 Em relação aos pressupostos do Acolhimento nos serviços de saúde, marque V ou F, conforme as 
afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas. 
 
(    ) A qualificação da escuta, vínculo e acesso responsável como ferramenta tecnológica de 

intervenção. 
  

(    ) O reconhecimento da necessidade, em qualquer serviço de saúde, de se lidar com a                      
demanda não agendada ou espontânea de forma qualificada e com critérios de acesso 
implicados com o sofrimento das pessoas que procuram os serviços. 

  

(    ) A organização do processo de trabalho centrado no saber médico, que passa a estruturar a 
atenção, de modo a reassumir uma posição perdida ao longo dos anos e que tem gerado graves 
distorções na atenção à saúde. 

  

(    ) Estabelecimento de uma melhor organização do acesso, criando um sistema de senhas, 
democraticamente discutido com a comunidade, deste modo instituindo um sistema que respeite 
a  equidade e a universalidade de acesso. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A  V  -  V  -  F  -  F 

B  F  -  F  -  V  -  V 

C  V  -  V  -  V  -  V 

D  V  -  V  -  F  -  V 
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16) A doença diarréica aguda (DDA) é uma síndrome causada por diferentes agentes etiológicos 
(bactérias, vírus e parasitos) e cuja manifestação predominante é o aumento do número de evacuações, 
com fezes aquosas ou de pouca consistência.  
 

 Em relação à DDA, afirma-se: 
 

l Indica-se a utilização de anti-peristálticos e antibióticos, especialmente nas crianças desnutridas e 
que não foram vacinadas.  

  

ll A pausa alimentar é medida de fundamental importância, uma vez que reduz a sobrecarga e a 
exposição de antígenos ao trato intestinal.  

  

lll No geral, a DDA é auto-limitada, com duração de 2 a 14 dias. 
  

lV O tratamento consiste em avaliar o grau de desidratação; correção da desidratação e do 
desequilíbrio eletrolítico; combate à desnutrição; uso adequado de medicamentos e prevenção das 
complicações. 

 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A  I  -  II    C  III  -  IV 

B  II  -  III   D  II  -  III  -  IV 

___________________________________________________________________________________ 
 
17) Considerando a implantação e a evolução do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, analise as 
afirmações a seguir. 
 

l Com a VIII Conferência Nacional de Saúde de 1986 e a Constituição de 1988 inaugurou-se uma 
nova fase na participação social nas políticas públicas de saúde.  

  

ll Em relação à universalidade, um dos pilares do SUS, pode-se dizer que atualmente não há mais 
discriminação entre população urbana e rural ou entre contribuintes e não-contribuintes 
previdenciários. 

 
  

lll Para que os serviços de atenção primária à saúde se tornem equitativos, há a necessidade de 
adequar tais serviços ao perfil epidemiológico da população.  

  

lV O controle social está garantido apenas com o conselho municipal de saúde, não havendo 
correspondentes a este nos níveis estadual e nacional.  

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A  I  -  II     C  II  -  III  -  IV 

B  I  -  II  -  III   D  III  -  IV 

___________________________________________________________________________________ 
 
18) P.F.S., masculino, 18 anos, vem à consulta com o médico da Equipe de Saúde da Família 
queixando-se de obstrução nasal bilateral, coriza de aspecto transparente e espirros há mais de três 
semanas. Ele nega febre ou dores nesse período, mas relata quadro similar recorrente todos os anos 
durante o inverno, que persistiu por mais de um mês na maioria das vezes, sem sintomas residuais, 
piorando com a permanência em ambientes com poeira ou mofo. Ele nega outras queixas, nega uso de 
medicamentos ou drogas psicoativas e não apresenta outros problemas significativos em sua história 
patológica pregressa. Ao exame físico, o médico identifica rinorréia aquosa abundante na rinoscopia, 
com ausculta pulmonar apresentando murmúrios vesiculares regularmente distribuídos e sem ruídos 
adventícios. 
 

 Com base nas informações acima, assinale a alternativa correta quanto à hipótese diagnóstica mais 
provável e a respectiva conduta indicada. 
 

A  Gripe, podendo-se prescrever medicação expectorante. 

B  Rinite alérgica com indicação de uso de corticóide nasal. 

C  Resfriado, com indicação de uso de descongestionante nasal tópico por 30 dias. 

D  Sinusite, que deve ser confirmada com radiografia dos seios da face. 
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19) O Ministério da Saúde propõe que a prevenção de doenças cardiovasculares seja baseada em um 
conceito de risco global, a partir da estratificação de risco aplicando-se o escore de Framingham. Nesse 
contexto, um homem de 46 anos que busca pela primeira vez a Equipe de Saúde da Família a fim de 
fazer exames preventivos e, após anamnese e exame físico, não apresenta nenhum fator de risco, tem 
indicação de realizar exames complementares para melhor estimar seu risco cardiovascular.  
 

 A alternativa correta que lista quais os exames a serem solicitados em tal situação é: 
 

A  Glicemia de jejum, colesterol total, colesterol HDL, triglicerídeos, ECG e ácido úrico. 

B  Glicemia de jejum, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicerídeos e ácido úrico. 

C  Glicemia de jejum, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicerídeos, uréia e creatinina. 

D  Glicemia de jejum, colesterol total, colesterol HDL e triglicerídeos. 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
20) Uma senhora de 52 anos retorna para consulta com o médico de sua área trazendo exames 
laboratoriais solicitados em consulta no mês anterior para controle do Diabetes Mellitus tipo II. Ela 
também é hipertensa, vem realizando cuidados alimentares com redução da ingesta de sal e 
carboidratos simples; caminha cerca de uma hora três vezes por semana, está em uso de captopril 
50mg V.O. 8/8h, e metformina 850mg três vezes ao dia, há seis meses. Ela não tem queixas neste 
momento e está com pressão arterial de 120/80mmHg. Os resultados do laboratório mostram: glicemia 
de jejum 150mg/dl; hemoglobina glicosilada A1c 8,0%.  
 

 Diante dessa situação, considerando as metas de controle glicêmico e a periodicidade da reavaliação 
estabelecida pelo Ministério da Saúde, a conduta a ser proposta pelo médico deve incluir as medidas 
estabelecidas na alternativa: 
 

A  Manter o anti-hipertensivo, introduzir glibenclamida e solicitar novamente hemoglobina glicosilada 

em três meses. 

B  Acrescentar diurético tiazídico em baixa dose, introduzir glibenclamida e solicitar novamente 

hemoglobina glicosilada em um mês. 

C  Manter o anti-hipertensivo, aumentar a dose de metformina e solicitar novamente hemoglobina 

glicosilada em três meses. 

D  Substituir captopril por losartan 100mg V.O. uma vez ao dia, introduzir insulina 10 UI SC à noite e 

solicitar novamente glicemia de jejum em um mês. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
21) O Brasil que temos hoje é resultado da ação de pessoas que atuaram em diferentes períodos 
históricos do país. Os três principais períodos históricos do Brasil são: 
 

A  Ditatorial, Republicano e Democrático. 

B  Imperial, Republicano e Ditatorial. 

C  Colonial, Imperial e Republicano. 

D  Colonial, Republicano e Parlamentarista. 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
22) No ano de 2010 o município de Itajaí comemora 150 anos. Essa comemoração refere-se aos: 
 

A  150 anos desde a chegada do primeiro morador nessa região. 

B  150 anos de emancipação política do município. 

C  150 anos desde a construção da primeira casa nas margens do rio Itajaí-açu. 

D  150 anos que registram a construção da primeira Igreja no então pequeno centro que se formava 

no município. 
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23) Leia o texto “1” e responda a questão a seguir. 
 

Texto 1 
Praias cheias e ruas limpas 

01/11/2010 
 

 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - O domingo ajudou quem esperava pelo sol para aproveitar a praia. O dia 
quente fez Balneário Camboriú ficar movimentada. Algumas pessoas caminhavam pelo calçadão da 
Avenida Atlântica, outras se bronzeavam e até arriscavam um banho de mar. Bom para os 
comerciantes, que lucraram com o final de semana que antecede o feriado de Finados, nesta terça-
feira. 
 

Fonte: www.clicrbs.com.br/jsc/sc/impressa/4,181,3094156,15809 , acessado em 10/11/2010 

 
 O texto 1 refere-se a cidade de Balneário Camboriú, que é um dos principais destinos turísticos do 
Estado junto a outras cidades como: 
 

A  Luis Alves, Gaspar e José Boiteux. 

B  Indaial, Joinville e Tijucas. 

C  Bombinhas, Itajaí e Rio do Sul. 

D  Florianópolis e Blumenau. 

___________________________________________________________________________________ 
 
24) Em 2010, o eleitores de Santa Catarina, elegeram Raimundo Colombo para governar o Estado nos 
próximos anos. Raimundo Colombo, antes de ser eleito governador estava exercendo a função de: 
 

A  Senador da República.   C  Deputado Estadual. 

B  Deputado Federal.    D  Vice Governador do Estado. 

___________________________________________________________________________________ 
 
25) As eleições presidenciais no Brasil nos últimos anos vem sendo polarizadas entre dois partidos 
(com suas respectivas coligações) que são: 
 

A  PT e DEM.    C  PT e PSDB. 

B  DEM e PMDB.   D  PT e PP. 

___________________________________________________________________________________ 
 
26) Recentemente autoridades e parte do povo brasileiro comemoraram as notícias de que o Brasil 
sediará a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas.  
 

 Sobre esse assunto é correto afirmar:  
 

A  A Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas ocorrerão no Brasil em 2016. 

B  Tanto as Olimpíadas quanto a copa do mundo de Futebol no Brasil ocorrerão em 2014. 

C  A copa do mundo de Futebol no Brasil ocorrerá em 2012 e as Olimpíadas em 2016. 

D  A Copa do Mundo de Futebol no Brasil ocorrerá em 2014 e as Olimpíadas em 2016. 

___________________________________________________________________________________ 
 
27) Analise as afirmações a seguir. 
 

(    ) O clima de Santa Catarina é o subtropical. 
  

(    ) O bioma Mata Atlântica é o que predomina em Santa Catarina. 
  

(    ) O clima Equatorial é o que predomina em Santa Catarina. 
  

(    ) Santa Catarina é o quarto estado mais populoso do Brasil. 
 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A  I  -  II    B  I  -  II  -  IV   C  II  -  III  -  IV    D  III  -  IV 
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28) Faça uma leitura cuidadosa da ilustração abaixo e responda a questão a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fonte: http://desniveissociais.blogspot.com/2010/09/charge-da-semana.html,  
                                     Acessado em 14/11/2010.  

 
 A ilustração, em sua totalidade, sugere que: 
 

A  É necessário e urgente rever a questão do aborto, tão discutida nas eleições presidenciais. 

B  Os movimentos grevistas das corporações policiais são justos, devido à sobrecarga de trabalho 

dada a eles. 

C  A violência é resultado de uma série de fatores sociais. 

D  A “Lei da Palmada” é um erro e por isso é necessário ser melhor discutida com a sociedade. 

___________________________________________________________________________________ 
 
29) Após fazer uma leitura atenta do mapa abaixo, responda a questão a seguir. 
 

MAPA DO BRASIL - POLÍTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Os números 1, 2, 3 e 4 assinalados no mapa anterior indicam os: 
 

A  Estados brasileiros que formam a região Nordeste. 

B  Estados brasileiros que compõem a região Sudeste. 

C  Estados brasileiros da região Sul. 

D  Estados Brasileiros da região Norte. 

Eu não 
permito

o controle
de natalidade

Eu não 
dou amor
e carinho

Eu não 
dou 

Educação

Eu não 
dou 

Emprego

E vocês
querem que
eu resolva 
tudo isso
sozinho!

1
2

3
4

http://desniveissociais.blogspot.com/2010/09/charge-da-semana.html
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30) A cada 10 anos é realizado um Censo no Brasil. O responsável pela coleta de informações referente 
a população brasileira é o IBGE. O significado da sigla IBGE é: 
 

A  Informações Brasileiras de Geografia e Economia. 

B  Instituto Brasileiro de Geografia Estadual. 

C  Instituição Brasileira de Geografia Econômica. 

D  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

___________________________________________________________________________________ 
 
31) Localiza-se na praça Vidal Ramos em Itajaí, é alfandegado e a estrutura conta com dolfins de 
atracação e de amarração, terminal de passageiros, plataformas de embarque e desembarque, 
instalações para administração, salas para a Receita Federal e Polícia Federal e acessos, além de toda 
uma infra-estrutura básica.  
 

 O enunciado acima se refere ao: 
 

A  Píer Turístico de Itajaí. 

B  Portonave. 

C  Mercado Público. 

D  Marinha do Brasil. 

___________________________________________________________________________________ 
 
32) Mesmo não sendo um dos destinos turísticos mais procurados do país, Itajaí, por estar localizada 
numa ___________________ possui belas praias que poderão ser exploradas com a finalidade de 
aumentar o turismo no município. 
 

 A alternativa correta que completa a lacuna da frase acima é: 
 

A  área de planaltos, serras e planícies 

B  planície litorânea  

C  vale estreito e profundo 

D  área muito elevada em relação ao nível do mar 
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