
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARMO DO 
RIO VERDE - GO

PROCESSO SELETIVO
N° 001/2016

MÉDICO PSF - ZONA URBANA
INSTRUÇÕES:

• Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 40 questões numeradas sequen-
cialmente;
• Você receberá, também, a Folha de Respostas, personalizada para transcrever as respostas 
da prova objetiva.

ATENÇÃO

• É proibido folhear o Caderno de Prova antes da autorização; verifique se o mesmo está com-
pleto, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova 
corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 
fato imediatamente ao fiscal;
• Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na 
Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as 
devidas providências;
• Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que 
será o único documento válido para a correção das provas;
• O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato e deverá 
ser feito obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta e não poderá ser dobrada, 
amassada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas;
• Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a 
responda corretamente, considerando que para cada questão existe somente uma única alter-
nativa correta;
• A prova terá duração de três horas, esse tempo inclui o de preenchimento correto do gabarito;
• Ao terminar a prova entregue todo o material recebido ao fiscal de sala; fica expressamente 
proibido levar o cadernos de prova; sob pena de desclassificação;
• Você somente poderá deixar a sala de provas após decorridos 60 (sessenta) minutos do seu 
início;
• Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos 
os documentos da sala e assinatura do Termo de Fechamento;
• Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos 
dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
• APÓS O TÉRMINO DA PROVA É PROIBIDA A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA 
ESCOLA. USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
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PORTUGUÊS

1 Quanto ao gênero, podemos afirmar:

I- Há dois gêneros em português.

II- O feminino deriva do radical masculino, 
mediante a substituição ou acréscimo de 
desinências.

III- A forma do feminino pode ser completa-
mente diversa da do masculino, ou seja, 
proveniente de um radical distinto.

A) Somente a afirmação I está correta.

B) Somente a afirmação II está correta.

C) Somente as informações I e II estão corre-
tas.

D) Somente as informações II e III estão cor-
retas.

E) Todas as informações estão corretas.

2 Denominam-se EPICENOS os nomes de ani-
mais que possuem um só gênero gramatical 
para designar um e outro sexo. Assinale a 
questão em que todos os nomes são epicenos: 

A) Elefante, baleia, gente, píton.

B) Borboleta, rouxinol, mosca, águia.

C) Elefante, rouxinol, tigre, verdugo.

D) Cobra, baleia, criatura, crocodilo.

E) Gavião, cachorro, píton, elefante.

3 Assinale as correlações corretas entre os 
substantivos pátrios portugueses e os adje-
tivos gentílicos correspondentes:

A) Alentejo= alentejano, Douro= douriense, 
Beira= beirona.

B) Trás-os-Montes= trasmontano, Ribatejo= 
ribatejano, Minho= minhoto.

C) Trás-os-Montes= transmontano, Alentejo= 
tejano, Algarve= algario.

D) Alentejo= alantejano, Douro= douriense, 
Estremadura= estremenho.

E) Douro= duriense, Trás-os-Montes= trans-
montando, Algarve= algario.

4 Quanto aos pronomes pessoais, possessi-
vos e demonstrativos, é correto afirmar res-
pectivamente:

A) Denotam as pessoas gramaticais, denotam 
o que lhes cabe ou pertence, denotam o 
que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo.

B) Denotam o que lhes cabe ou pertence, de-
notam as pessoas gramaticais, denotam o 
que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo.

C) Denotam o que lhes cabe ou pertence, de-
notam o que delas se aproxima ou se dis-
tancia no espaço e no tempo, denotam as 
pessoas gramaticais.

D) Denotam as pessoas gramaticais, denotam 
o que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo, denotam o que lhes 
cabe ou pertence.

E) Denotam o que delas se aproxima ou se 
distancia no espaço e no tempo, denotam 
o que lhes cabe ou pertence, denotam as 
pessoas gramaticais.

5 Assinale a alternativa em que o pronome de-
monstrativo está em sua função anafórica:

A) Não sei o que fazer com isto.

B) O mal foi este: minha menina não sai de 
casa.

C) Acontecia coisas lindas naquele lugar.

D) Bons dias, meu comandante.

E) As meninas bebiam seus chás.

6 O pronome relativo pode:

A) Chamar a atenção para aquilo que disse-
mos ou que vamos dizer e para designar 
um hábito.

B) Aludir, a termos já mencionados, com pro-
nome relativo aquele ou este.

C) Apresentar forma variável e invariável.

D) Substituir um verbo.

E) Apresentar a forma a gente ou nós.

7 Entre os pronomes interrogativos que empre-
gamos para formular uma pergunta direta ou 
indireta, assinale os pronomes interrogativos 
que estão estreitamente ligados aos prono-
mes indefinidos:

A) Que, quem, qual, quantos.

B) Onde, aonde, me, lhe.

C) Quando, onde, aonde, tendo.

D) Estes, esses, aqueles, aquelas.

E) Tudo, toda, todos, todas.

8 Quanto ao tempo verbal é correto afirmar:

A) Tempo é a variação que indica a atitude 



da pessoa que fala em relação ao fato que 
enuncia.

B) Como em outras palavras o verbo não ad-
mite a variação singular e plural.

C) Os três tempos naturais são o presente, o 
pretérito e o futuro.

D) O presente é divisível, mas o pretérito e o 
futuro não se subdividem.

E) Os tempos verbais são chamados como 
subjuntivo, indicativo e imperativo.

9 Em qual oração a seguir a voz do verbo ex-
prime-se na forma passiva:

A) Pedro foi ferido por João.

B) João machucou o Pedro.

C) Não sinto o cheiro das flores.

D) João tentou subir os degraus.

E) As flores repeliam a todos daqui.

10 Quanto a flexão do verbo, podemos afirmar:

A) O verbo pode ser regular e irregular so-
mente.

B) Os regulares não se flexionam.

C) Os verbos irregulares são aqueles que apre-
sentam um tipo comum para seguir como 
modelo. Exemplo o verbo cantar, ver e sorrir.

D) Os verbos regulares flexionam-se de acor-
do com o paradigma, modelo que repre-
senta o tipo comum da conjugação.

E) São verbos regulares os que se afastam do 
paradigma de sua conjugação, como dar e 
estar.

MATEMÁTICA

11 Através da simplificação de radicais, utilizan-
do a fatoração, podemos dizer que  
é igual a:

A) 75

B) 35

C) 85

D) 55

E) 65

12 Considere a expressão . A 
forma mais reduzida dessa expressão será:

A) 3√2

B) 3√3

C) 2√3

D) 2√2
E) 3√2 + 2√3

13 A reta r passa pelos pontos (1, 2) e (3, 5). 
Qual é a equação dessa reta?

A) -3x + 2y + 1 = 0

B) 3x – 2y + 1 = 0

C) – 3x – 2y + 1 = 0

D) 3x + 2y + 1 = 0

E) 3x + 2y – 1 = 0

14 Considere a equação x2 – 5x = 0. Qual a so-
lução nos reais para x?

A) x = 0 ou x = - 5

B) x = 0

C) x = 0 ou x = 5

D) x = 5

E) Não há solução nos reais para x

15 O gráfico a seguir refere-se a uma função do 
segundo grau f:R→R. Analisando o gráfico, o 
domínio e a imagem da função são respecti-
vamente:

A) Domínio: [1, 3] e Imagem: [-1, 5]

B) Domínio: R e Imagem: [-1, 5]

C) Domínio: R e Imagem: R

D) Domínio: [0, 4] e Imagem: [-1, 5]

E) Domínio: R e Imagem: [-1, + )

16 Considere a função  Sabendo 
que seu domínio são todos os reais, qual é o 
gráfico que representa essa função:

A) Parábola côncava para cima

B) Reta decrescente

C) Parábola côncava para baixo

D) Reta constante 



E) Reta crescente

17 O conjunto verdade no campo dos reais de 
determinada inequação é estabelecido como 
S = {x ∈ R | -2 < x < -1 ou x > 1}. Nessas 
condições qual inequação satisfaz essa so-
lução?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

18 No vestibular de inverno participaram 48.000 
candidatos, porém foram aprovados somente 
22.500 candidatos. Nessas condições pode-
-se afirmar que a razão entre o número de 
pessoas aprovadas em relação ao número de 
candidatos que participaram do vestibular é 
equivalente a:

A) 3/2

B) 7/22

C) 15/32

D) 19/42

E) 21/53

19 A empresa Líder fez um empréstimo a uma 
taxa de 4% ao mês pelo período de 6 meses. 
Ao término do período, o total dos juros re-
ferentes a operação foi de R$ R$ 50.000,00. 
Quanto a empresa Líder emprestou conside-
rando-se que a taxa de juros foi aplicada a 
juros simples?

A) R$ 205.444,44

B) R$ 208.333,30

C) R$ 207.777,70

D) R$ 206.666,60

E) R$ 201.990,25

20 Quando fatoramos uma expressão algébrica, 
encontramos uma forma simplificada dessa 
expressão. Nesse contexto, ao fatorar uma 
expressão algébrica temos como resultado 

(2a + 3x)2. Identifique a expressão algébrica 
que representa esse resultado:

A) 4a2 + 12ax + 9x3

B) 4a3 + 12ax + 9x2

C) 4a2 + 12ax + 9x2

D) 4a2 + 8ax + 9x2

E) 4a2 + 12ax + 3x2

CONHECIMENTOS GERAIS

21 O estado de Goiás faz parte do planalto cen-
tral, sendo constituído por terras planas cuja 
a altitude varia entre 200 e 1200 metros. A 
vegetação predominante é:

A) Cerrado

B) Caatinga

C) Mata Atlântica

D) Manguezais

E) Pantanal

22 O Pará começou a ser colonizado pelos por-
tugueses. Do Forte do Presépio, na baia de 
Guajará, em frente à ilha de Marajó, nasce a 
cidade de:

A) Curitiba

B) Campo grande

C) Goiânia  

D) Fortaleza 

E) Belém

23 A qual estado pertence as cidades de Gra-
mado e Canela, famosas pelas decorações 
que realizam nas festas natalinas?

A) Paraná

B) Santa-Catarina

C) Rio Grande do Sul

D) Rio de Janeiro

E) São Paulo

24 Qual é o estado mais populoso e rico do Bra-
sil:  

A) Rio de Janeiro

B) Mato Grosso

C) São Paulo

D) Espirito Santo

E) Paraná



25 Com a globalização e o avanço tecnológico, 
é evidente que as distâncias “diminuíram” no 
sentido de que é muito mais fácil para eu me 
comunicar com um familiar que mora em outro 
país hoje do que o era há 10 anos. Com o 
objetivo de facilitar a comunicação entre 
pessoas do mundo inteiro, foram criadas as 
chamadas “redes sociais”. Dos nomes cita- 
dos abaixo, qual NÃO é considerado uma 
rede social?

A) Facebook

B) Twitter 

C) Instagran

D) Tumblr

E) Wikipédia

CONHECIMENTO ESPECÍFICO - 
MÉDICO PSF - ZONA URBANA

26 A Pneumoconiose dos Minérios de Carvão 
(PMC) é causada pela inalação de pó de 
carvão ou carbono. Em um quadro de PMC 
simples é frequentemente descrita como as-
sintomática, sem qualquer alteração na fun-
ção pulmonar. O tratamento é limitado, se-
melhantes outras doenças fibróticas. Sobre a 
inalação de poeiras minerais assinale a alter-
nativa correta.

I- Asbesto é uma mistura fibrosa altamente 
resistente a degradação. As fibras têm de 1 
a 2 cm de comprimento e ficam facilmente 
encarceradas no pulmão.

II- A Síndrome de Caplan é uma forma mo-
dular de PMC associada com a deficiência 
imunológica da doença reumatoide, tam-
bém pode ocorrer com abestose ou silico-
se.

III- A asbestose é uma doença pulmonar fibro-
sa que se desenvolve 20 anos após a ex-
posição maciça. Os pacientes apresentam 
apneia, crepitações basais à expiração e 
algumas vezes baqueteamento digital.

IV- Mesotelioma pode se desenvolver em até 
40 anos depois da exposição leve. E só 
existe tratamento eficaz para os casos de 
asbestose, pois o estimulo permanece nos 
pulmões. 

A) As alternativas I e III estão corretas

B) Somente a alternativa IV está correta

C) As alternativas I e II estão corretas

D) As alternativas I e IV estão corretas

E) Somente a alternativa I está correta. 

27 A fibrose cística é a principal causa de doença 
pulmonar crônica grave em crianças, embo-
ra 90% delas sobrevivem até a sua segunda 
década de vida. Caracteriza-se por uma in-
fecção broncopulmonar crônica e obstrução 
das vias aéreas com consequentes efeitos 
sobre as funções intestinais, nutrição e de-
senvolvimento. Assinale a alternativa correta 
a respeito do quadro clínico de um paciente 
portador desta condição, bem como o trata-
mento mais adequado. 

A) Os pacientes com FC apresentam volume 
pulmonar reduzido, baqueteamento digital, 
infecções broncopulmonares recorrentes, 
atelectasia, pneumotórax espontâneo e he-
moptise. 50% dos pacientes apresentam 
esteatorreia e insuficiência pancreática.

B) Os pacientes com FC apresentam volume 
pulmonar aumentado, baqueteamento di-
gital, infecções broncopulmonares recor-
rentes, bronquiectasia, pneumotórax es-
pontâneo e hemoptise. 80% dos pacientes 
apresentam esteatorreia e insuficiência 
pancreática. 

C) Os pacientes com FC apresentam disfun-
ção pulmonar, baqueteamento digital, in-
fecções recorrentes, bronquiectasia, pneu-
motórax espontâneo e hemoptise. 30% dos 
pacientes apresentam esteatorreia e insufi-
ciência pancreática. Os sintomas respirató-
rios são leves, sem tosse, perda de apetite 
e dispneia.

D) Os pacientes com FC apresentam volume 
pulmonar reduzido, baqueteamento digi-
tal, infecções broncoalveolares recorrentes, 
bronquiectasia, pneumotórax espontâneo e 
hemoptise. 10% dos pacientes apresentam 
esteatorreia e diminuição do conteúdo de sal 
no suor e 80% de chances de cirrose biliar.

E) Os pacientes com FC apresentam volume 
pulmonar reduzido, baqueteamento digital, 
infecções broncopulmonares recorrentes, 
bronquiectasia, pneumotórax espontâneo e 
hemoptise. 20% dos pacientes apresentam 
esteatorreia e insuficiência pancreática. 
Podem apresentar também chances mui-
to grandes de infertilidade tanto masculi-
na, quanto feminina na mesma proporção, 
acompanhada de prolapso retal. 

28 A população do mundo está envelhecen-
do em uma taxa sem precedentes. A queda 
da fecundidade e a urbanização foram ten-
dências demográficas globais dominantes 
durante a segunda metade do século XX. 
A melhoria da saúde e da longevidade tem 
provocado o aumento do número e da pro-



porção da população idosa na maior parte do 
mundo. Ao mesmo tempo que o envelheci-
mento da população representa uma história 
de sucesso, também traz consigo desafios 
às políticas públicas. A respeito desta ques-
tão assinale a alternativa correta. 

A) O processo subjacente ao envelhecimento 
populacional global é conhecido como tran-
sição dermatográfica, o decréscimo da fe-
cundidade reduz a expectativa de vida. 

B) A estrutura por idade e sexo de uma popu-
lação é o resultado de sua dinâmica duran-
te um longo período, ou seja, do comporta-
mento dos nascimentos, das mortes e das 
migrações nos últimos 100 anos. 

C) Em muitas regiões do planeta a estrutura 
etária da população junto com o aumento 
da expectativa de vida mudou o peso relati-
vo dos grupos neonatos e jovens.

D) A fecundidade passou de 6,2 filhos por 
mulher para 2,1 filhos. Desta forma o en-
velhecimento acaba por depender de pes-
soas maiores de 60 anos. A população de 
60 anos precisa crescer mais rapidamente 
adquirindo padrões elevados de vida, desi-
gualdades sociais e econômicas aumenta-
das e desenvolvimento e mais acesso na 
área de serviços da saúde. 

E) De acordo com o autor, primeiramente a 
população envelheceu e depois ela enri-
queceu. A medida que os cuidados são ne-
cessários, as famílias aumentam e as mu-
lheres cuidadoras normalmente estão fora 
de casa. É por isso que as mulheres vivem 
mais que os homens.

29 O aparelho urinário é composto por órgãos 
cujas funções passam por elaborar a urina 
e armazená-la. Os rins, em número de dois, 
produzem urina através de um processo de 
retirada de água, sais e resíduos do meta-
bolismo proteico do sangue. Cada uma das 
estruturas envolvidas nesse processo apre-
sentam uma função específica. A respeito do 
trajeto e da formação da urina, assinale a al-
ternativa correta. 

A) A urina, formada no córtex renal passa pe-
las pirâmides renais, pelos cálices menores 
e maiores até chegar à pelve renal, onde é 
conduzida pelos ureteres até a bexiga. 

B) O Néfron é a unidade funcional do rim, 
composto pelo glomérulo, pela capsula 
de Bowie, pelo túbulo contorcido proximal, 
pela alça de Henle, pelo túbulo distal, o qual 
desemboca em um túbulo conector que se 
liga a um túbulo corretor.

C) A bexiga é um órgão muscular com formato 
hexagonal e esférico, que armazena a uri-
na. Sua capacidade total é em média 600 
ml, sendo inervada por fibras do plexo sa-
cral, especialmente simpático. 

D)  A uretra posterior ou colo vesical é cha-
mada de esfíncter externa, formada pela 
musculatura estriada esquelética, ou seja é 
involuntária.

E) Os rins estão envoltos pela gordura pe-
rineal e as glândulas adrenais por uma 
membrana chamada fáscia renal. Na face 
distal de cada rim está localizado o Hilo re-
nal, formado por veias, artérias e ureteres. 

30 A Síndrome de Cushing endógena é uma 
condição resultante da secreção excessiva, 
persistente e inapropriada de cortisol. Apre-
senta uma incidência de aproximadamente 
30 casos novos por ano a cada milhão de 
habitantes. Os aspectos que dificultam o 
diagnóstico são as manifestações clinico-la-
boratoriais observadas na SC em doenças 
bem mais frequentes, tais como obesidade 
exógena, síndrome dos ovários policísticos e 
depressão. De acordo com o quadro clinico 
de um paciente portador de SC, assinale al-
ternativa correta. 

A) A minoria dos pacientes apresenta um ade-
noma de células corticotróficas. A secreção 
aumentada de ACTH causada por uma re-
sistência parcial aos efeitos supressivos 
dos glicocorticoides.

B) Os achados clínicos de hipercortisolismo 
abrangem um amplo espectro de sinais e 
sintomas como: face arredondada, diminui-
ção da libido, pele atrófica, ganho de peso, 
diminuição do crescimento linear em crian-
ças e irregularidade menstrual. 

C) Dentre os sintomas também podem estar 
associados à SC a intolerância a lactose, 
hematomas, hipertensão arterial, osteopo-
rose, insuficiência renal e vermelhidão no 
rosto e no corpo.

D) A obesidade generalizada é rara em crian-
ças, bem como a gravidez, que também é 
rara com hipercortisolismo ACTH depen-
dente e geralmente está associada a tumo-
res renais. 

E) A intolerância a lactose é comum por cau-
sa do efeito do cortisol na gliconeogênese, 
entretanto isto ocorre somente em 20% dos 
pacientes e pode ser reversível. 



31 A Organização Mundial da Saúde (OMS) de-
fine a osteoporose como a densidade óssea 
abaixo de 2,5 desvios padrão em relação à 
média para mulheres jovens brancas sau-
dáveis. Até o presente momento não existe 
uma medida acurada da resistência óssea. 
Este termo, osteoporose, foi introduzido no 
século XIX para descrever a porosidade nos 
ossos e desde então foi definida como doen-
ça sistêmica esquelética caracterizada pelo 
aumento da fragilidade óssea. Atualmente 
como já mencionado é conhecida pela doen-
ça que compromete a resistência óssea. So-
bre as categorias de diagnóstico da osteopo-
rose, assinale a alternativa correta.

A) Categoria normal: Valor da densidade ós-
sea entre -1 e 2,5 desvios padrão em rela-
ção à média dos valores em adultos jovens 
saudáveis.

B) Osteopenia: Valor da densidade óssea 
superior a -1 desvio padrão em relação à 
média de valores para adultos jovens sau-
dáveis.

C) Osteoporose: Valor da densidade óssea 
menor do que 2,5 desvios padrão em re-
lação à média dos valores para adultos jo-
vens saudáveis. 

D) Osteopenia: Valor da densidade óssea me-
nor do que 2,5 desvios padrão em relação 
à média dos valores para adultos jovens 
saudáveis

E) Osteoporose estabelecida: Valor da densi-
dade óssea entre -1 e 2,5 desvios padrão 
em relação à média dos valores em adultos 
jovens saudáveis.

32 O de uso dos métodos de anticoncepção re-
flete algumas distorções no país, desde a dé-
cada de 60, quando foi iniciado pelas entida-
des privadas de controle da natalidade, tendo 
como métodos quase exclusivos a pílula e a 
laqueadura de trompas. É importante ressal-
tar que o planejamento familiar, com conhe-
cimento dos métodos e livre escolha, é uma 
das ações da Política de Assistência Integral 
à Saúde da Mulher aconselhada pelo Ministé-
rio da Saúde. Portanto, dentro dos princípios 
que regem esta política, existem mais algu-
mas particularidades. Assinale a alternativa 
correta sobre a saúde da mulher, os serviços 
de saúde e os métodos anticoncepcionais. 

I- Os serviços devem garantir o acesso so-
mente aos meios para propiciar a gravidez, 
o acompanhamento clínico ginecológico e 
ações educativas para que as escolhas se-
jam conscientes.

II- A Lei estabelece que as instâncias gesto-
ras do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
todos os seus níveis, estão obrigadas a ga-
rantir à mulher, ao homem ou ao casal, em 
toda a sua rede de serviços, assistência à 
concepção e contracepção como parte das 
demais ações que compõem a assistência 
integral à saúde.

III- A ampliação do acesso de mulheres e ho-
mens à informação e aos métodos contra-
ceptivos é uma das ações imprescindíveis 
para que possamos garantir o exercício 
dos direitos reprodutivos no país.

IV- Considerando que a AIDS vem se tornan-
do uma das principais causas de morte 
entre mulheres jovens, é fundamental que 
se estimule a prática da dupla proteção, ou 
seja, a prevenção simultânea das doenças 
sexualmente transmissíveis (DST), inclusi-
ve a infecção pelo HIV/AIDS e a gravidez 
indesejada. 

V- Ao mesmo tempo, os profissionais de saú-
de devem empenhar-se em bem informar 
aos usuários para que conheçam todas as 
alternativas de anticoncepção eles também 
participam ativamente da escolha do mé-
todo.

A) Somente as alternativas I e V estão corre-
tas

B) As alternativas II, III, IV e V estão corretas

C) Somente a alternativa V está correta

D) As alternativas II, III e IV estão corretas

E) As alternativas I, II, III e V estão corretas

33 Encontram-se na literatura vários concei-
tos sobre saúde da mulher. Há concepções 
mais restritas que abordam apenas aspectos 
da biologia e anatomia do corpo feminino e 
outras mais amplas que interagem com di-
mensões dos direitos humanos e questões 
relacionadas à cidadania. A saúde da mu-
lher limita-se à saúde materna ou à ausência 
de enfermidade associada ao processo de 
reprodução biológica. A situação de saúde 
envolve diversos aspectos da vida, como a 
relação com o meio ambiente, o lazer, a ali-
mentação e as condições de trabalho, mora-
dia e renda. No caso das mulheres, os pro-
blemas são agravados pela discriminação 
nas relações de trabalho e a sobrecarga com 
as responsabilidades com o trabalho domés-
tico e outras variáveis como raça, etnia e si-
tuação de pobreza. Ainda sobre a saúde da 
mulher, assinale a alternativa correta. 



A) Os padrões de morbimortalidade encontra-
dos nas mulheres não revelam a mistura de 
doenças, que seguem as diferenças de de-
senvolvimento regional e de classe social.

B) No Brasil, a saúde da mulher foi incorpora-
da às políticas nacionais de saúde nas úl-
timas décadas do século XX, sendo limita-
da, nesse período, às demandas relativas à 
gravidez e ao parto.

C) A primeira gestão do SUS vem se consti-
tuindo num espaço privilegiado das ações 
e dos serviços de atenção à saúde da mu-
lher, integrados ao sistema completo e se-
guindo as diretrizes naturais.

D) A letalidade materna é um péssimo indicador 
para reavaliar as condições de saúde de uma 
população em que e como morrem as mu-
lheres, pode-se avaliar o grau de desenvolvi-
mento de uma determinada sociedade.

E) As principais causas de morte da população 
feminina são as doenças cardiovasculares, 
destacando-se o infarto agudo do miocár-
dio e o acidente vascular cerebral; as neo-
plasias, principalmente o câncer de mama, 
de pulmão e o de colo do útero; as doenças 
do aparelho respiratório, marcadamente as 
pneumonias; doenças endócrinas, nutricio-
nais e metabólicas, com destaque para o 
diabetes.

34 O Programa “Assistência Integral à saúde 
da Mulher: bases de ação programática” 
(PAISM) foi elaborado pelo Ministério da 
Saúde. Este teve um papel fundamental, pois 
influenciou no âmbito do Governo Federal e 
este por sua vez, se posicionou e defendeu 
o livre arbítrio das mulheres e das famílias 
brasileiras. Assinale a alternativa correta so-
bre os objetivos gerais da política nacional de 
atenção integral de saúde das mulheres.

I- Promover a melhoria das condições de vida 
e saúde das mulheres brasileiras, mediante 
a garantia de direitos legalmente constituí-
dos.

II- Promover a ampliação do acesso aos 
meios e serviços de promoção, prevenção, 
assistência e recuperação da saúde em 
todo território brasileiro e estrangeiro.

III- Contribuir para a redução da morbidade e 
mortalidade feminina no Brasil e no mundo, 
especialmente por causas inevitáveis, em 
todos os ciclos de vida e nos diversos gru-
pos populacionais, sem discriminação de 
qualquer espécie.

IV- Ampliar, qualificar e humanizar a atenção 

integral à saúde da mulher no Sistema Úni-
co de Saúde.

V- Fortalecer a atenção básica no cuidado 
com a mulher, além de ampliar o acesso e 
qualificar a atenção clínico ginecológica na 
rede SUS.

A) As alternativas II e III estão corretas

B) As alternativas I, II e IV estão corretas

C) Somente a alternativa V está correta

D) As alternativas I, IV e V estão corretas

E) Todas as alternativas estão corretas

35 A medicina que, no passado era simples, 
ineficaz e razoavelmente inócua, com a re-
volução tecnológica se tornou complexa, 
eficaz, mas potencialmente perigosa. Uma 
publicação da American Hospital Association 
aponta o número de 98 mil para as mortes 
anuais nos EUA em consequência de erros 
cometidos na prática médica. Estes números 
assustadores revelam que as iatrogenias e 
os erros profissionais do médico poderão se 
tornar o maior problema de saúde no século 
XXI. Este cenário trágico poderá ser reverti-
do se formarmos médicos além de tecnica-
mente competentes, que sejam portadores 
de sólido embasamento ético humanístico, 
capazes, portanto, de estabelecer uma re-
lação médico-paciente generosa, solidária, 
empática e prudente. Este modelo não deve 
evoluir para o distanciamento da relação mé-
dico-paciente, e sim auxiliar o diagnóstico e a 
terapêutica. Sendo assim, sobre e evolução 
da Disciplina de Ética Médica nas Escolas 
Médicas assinale a alternativa correta. 

A) A disciplina possibilita a reflexão, tirando o 
aluno da alienação e levando-o a tomada de 
consciência para os aspectos sociais e das 
transformações societárias. Vale a pena in-
centivar o desenvolvimento do pensamento 
crítico sobre o papel do médico na comuni-
dade, assim como sua atitude frente a deter-
minados dilemas éticos e morais.

B) A disciplina permite saber se induzir frente 
aos inúmeros problemas interpostos pela 
atividade profissional. Este aprendizado é 
tão importante quanto o “saber-saber”, que 
estaria relacionado ao conhecimento práti-
co-tecnológico. 

C) A disciplina se propõe a instituir valores no 
aluno, orientando-o para os aspectos éticos 
e moralisticos da profissão, propiciando a 
formação de preceitos profissionais, além 
de possibilitar o conhecimento de filosofia, 
sociologia e andragogia.



D) A disciplina permite reflexões sobre a bioé-
tica e a conscientização da assistência à 
saúde da população que ocupam um mes-
mo espaço estratégico nas necessidades 
de mudança dos pacientes durante a for-
mação médica.

E) A disciplina propõe discussão breve sobre 
o modelo psicológico e a inserção de con-
ceitos básicos de filosofia, etimologia e so-
ciologia.

36 O uso de novos agentes anticoagulantes 
orais (NACO) tem sido cada vez maior, e com 
indicações bem estabelecidas na literatura 
médica. Todas as situações abaixo represen-
tam indicações para o uso de NACO, exceto:

A) Fibrilação atrial valvar 

B) Fibrilação atrial não valvar

C) Profilaxia de tromboembolismo venoso em 
pacientes submetidos à artroplastia total de 
quadril

D) Portadores de valva aórtica metálica

E) Tratamento de trombose venosa profunda

37 Constitui contraindicação absoluta ao uso de 
betabloqueadores:

A) Doença pulmonar obstrutiva crônica

B) Bloqueia atrioventricular de 1° grau

C) Insuficiência cardíaca com fração de eje-
ção preservada

D) Disfunção erétil

E) Doença arterial periférica grave 

38 Durante um evento esportivo aberto ao pú-
blico (meia maratona), um homem de aproxi-
madamente 50 anos sofre um colapso e cai 
ao solo. Após checar a responsividade e res-
piração, qual o próximo passo, segundo as 
diretrizes mais atuais de ressuscitação car-
diopulmonar:

A) Checar o pulso carotídeo

B) Aplicar duas ventilações de resgate

C) Abrir a via aérea através da manobra de 
elevação do mento

D) Chamar ajuda 

E) Iniciar compressões torácicas

39 São opções terapêuticas adequadas no 
tratamento da crise de artrite gotosa, ex-
ceto:

A) Anti-inflamatório não hormonal

B) Alopurinol 

C) Colchicina

D) Corticosteróide

E) Analgésico opióide

40 O tromboembolismo pulmonar (TEP) é uma 
das principais causas de morbimortalidade 
no ambiente hospitalar. Sobre o TEP, assina-
le a alternativa correta:

A) A dosagem do dímero-D tem alto valor pre-
ditivo positivo para o diagnóstico

B) A taquicardia sinusal é a alteração eletro-
cardiográfica mais comum  

C) O tratamento com trombólise química pode 
ser indicado nos casos de TEP com instabi-
lidade hemodinâmica em até 12 horas após 
o evento inicial

D) Os anticoagulantes orais não devem ser 
utilizados como primeira escolha no trata-
mento

E) A cintilografia pulmonar de perfusão-ven-
tilação ainda é o exame mais indicado no 
diagnóstico do TEP


