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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ-SP 

MÉDICO  

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

• O candidato será eliminado sumariamente caso o celular toque. 

Destaque aqui 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ-SP- MÉDICO  

 
Marque aqui as suas respostas:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

               

46 47 48 49 50             

               

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Conhecimentos Gerais e Atualidades  
 Legislação de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos  

10 
05 
10 
25 

 

Total de questões  50 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

  Leia o poema e responda as questões de 1 a 5. 
Motivo 

Cecília Meireles 
 

Eu canto porque o instante existe 
e a minha vida está completa. 
Não sou alegre nem sou triste: 

sou poeta. 
Irmão das coisas fugidias, 

não sinto gozo nem tormento. 
Atravesso noites e dias 

no vento. 
Se desmorono ou se edifico, 

se permaneço ou me desfaço, 
— não sei, não sei. Não sei se fico 

ou passo. 
Sei que canto. E a canção é tudo. 
Tem sangue eterno a asa ritmada. 

E um dia sei que estarei mudo: 
— mais nada. 

 
1) Leia as afirmativas a seguir sobre o poema de Cecília 
Meireles.  
I) O eu lírico no poema mostra a certeza da morte e o seu 
eu inconstante como a vida.  
II) No trecho “Irmão das coisas fugidas” o eu lírico 
mostra que sabe da efemeridade dos momentos e da 
vida.   
III) O eu lírico é poeta.  
IV) No poema expõe o real sentimento humano, a pouca 
certeza sobre a vida e sobre si.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) I, III e IV.  
b) I, II e III.  
c) I, II, III e IV.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
2) Assinale a alternativa que corresponde ao esquema 
rimático do poema.  
a) AABB. 
b) ABAB. 
c) ABCABC. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 

3) Leia o verso a seguir: “Se desmorono ou se edifico, 
/se permaneço ou me desfaço,/— não sei, não sei. Não 
sei se fico/ ou passo.” Assinale a alternativa que 
corresponde a figura de linguagem que se encontra no 
verso.  
a) Zeugma.  
b) Eufemismo.  
c) Antítese. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Leia os versos que segue “Não sou alegre nem sou 
triste:/ sou poeta. “levando em consideração o que se 
sabe sobre o papel social do poeta e o sentido que 
aparece no poema “motivo”, assinale a alternativa 
CORRETA.  
a) No poema “motivo” o poeta é visto como alguém que é 
impulsionado pela imaginação, não por sentimentos de 
alegria ou tristeza.  
b) O poeta é visto como alguém transcendental, por isso que 
no poema “motivo” mostra que não existem alegrias ou 
tristezas é alguém que não demonstra seus próprios 
sentimentos.  
c) O poeta não escreve apenas de seus sentimentos e sim do 
que o rodeia, no poema traz o sentido de sentimento 
contrapondo alegria e tristeza, o que levaríamos a pensar 

nessa adaptação e reconhecimento do sentir que pode ser 
feito pelo poeta em seus poemas.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Assinale a alternativa que corresponde a sinonímia da 
palavra grifada a seguir “Irmão das coisas fugidias”.  
a) Futuras.  
b) Fixas.  
c) Passageiras.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
6) Assinale a alternativa em que na oração tenha um 
verbo transitivo indireto. 
a) Bento precisa de atenção nesse momento.  
b) Cecília trouxe o bolo.  
c) Sebastião virou um monstro.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
7) Complete a lacuna se necessário com uso adequado 
das palavras.  
I) ________cinco anos que não a vejo.   
II) Eu prefiro carne______ frango.  
III) A promoção implicará______reponsabilidade. 
IV) Qual é a hora da_____ do cinema.  
Assinale alternativa CORRETA.  
a) I- Faz, II-a, III- em IV sessão.  
b) I- Fazem, II- a, III-   IV sessão.  
c) I- Faz, II- a, III- , IV- sessão.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) Assinale a alternativa que o verbo “vir” esteja no 
futuro do subjuntivo.  
a) Quando ela vier, seremos felizes. 
b) Nós vínhamos antes de chover.  
c) Ela não virá!  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Assinale a alternativa que a oração tenha em sua 
análise sintática um predicativo do sujeito.  
a) Há muitas pessoas no ambiente de trabalho.   
b) Amaral viajou semana passada. 
c) A multidão permaneceu calada.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) Assinale a alternativa que corresponde a mesma 
ocorrência de encontros vocálicos que a palavra “água”.  
a) Garfo.  
b) Muito.  
c) Saguões. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11) São consideradas as maiores cidades de São Paulo, 
EXCETO: 
a) São Paulo.     
b) Barretos. 
c) Várzea Paulista. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) A respeito dos tipos de migração assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Migração pendular: é a rápida dispersão de um grupo 
populacional de um território. Em geral, essa migração é 
involuntária ou forçada. Temos como exemplos mais 
expressivos a diáspora africana (ocorrida por força da 
escravidão colonial) e a diáspora judaica (expulsão dos 
judeus da Palestina pelo Império Romano). 
b) Transumância: nesse tipo de migração, um grupo de 
pessoas muda de cidade, estado ou país por um determinado 
período, geralmente alguns meses, e continua tendo como 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/judeus-na-historia.htm
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referência de moradia o local de origem. É o caso de 
trabalhadores rurais que vão todos os anos para outros 
estados trabalhar no corte de cana-de-açúcar, por exemplo, 
e, encerrado o período de colheita, retornam para seus 
estados de origem. 
c) Nomadismo: apesar de ser muito rara na atualidade, essa 
modalidade de migração é caracterizada pela ausência de 
fixação permanente. As pessoas nômades mudam de lugar 
periodicamente e não estabelecem moradia fixa em nenhum 
lugar.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Assinale a alternativa onde todos os alimentos 
contem carboidratos:  
a) Arroz branco, Macarrão, Batata doce. 
b) Pêra, pão, pipoca. 
c) Feijão, mamão e alface.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14)  A respeito das vitaminas, analise as afirmativas 
abaixo: 
I) Vitamina C, considerada a principal vitamina, capaz de 
fortalecer nosso sistema imunológico. Traz saúde aos 
ossos, dentes, gengivas e vasos sanguíneos. Por esse 
motivo devemos incluí-la em nossa alimentação o mais 
rápido possível e em grande quantidade. Podemos 
encontra-lana laranja, morango, kiwi, limão, pitaya entre 
outros. 
II) Vitamina A, protege contra infecções e é de grande 
importância para saúde dos cabelos, pele e olhos. Auxilia 
no crescimento e formação dos dentes. Encontramos a 
vitamina A na manga, mamão 
papaia, laranja, damasco, abacaxi e pêssego. 
III) Vitaminas do complexo B, encontramos na laranja, 
no morango, na banana e no abacate. Participam do 
processo de gorduras, carboidratos e proteínas, além de 
atuar na manutenção da vitalidade da pele, unhas e 
cabelo e no tônus muscular 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) I, II e III. 
b) Apenas III. 
c) Apenas II e I. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) A respeito do território brasileiro, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a)  O território brasileiro é composto por 26 Estados e um 
Distrito Federal, A atual divisão político-administrativa 
brasileira é de 1988. 
 b) Os Estados brasileiros e o Distrito Federal estão divididos 
em cinco regiões no território nacional: Região Norte, Região 
Nordeste, Região Centro-Oeste, Região Sudeste e Região 
Sul. 
c) Em razão da grande extensão territorial do Brasil, existem 
grandes contrastes entre os seus Estados, apresentando 
diferenças em aspectos climáticos, topográficos, cobertura 
vegetal, econômicos, culturais, sociais e históricos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
LEGISLAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

16) Assinale a alternativa que corresponde ao conceito 
de agravo disposto na  Portaria MS nº 1.271/2014. 
a) Comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada 
pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos 
estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a 
ocorrência de suspeita ou confirmação de doença ou evento 
de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal. 
b) Qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, 
provocado por circunstâncias nocivas, tais como acidentes, 
intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou 

lesões decorrentes de violências interpessoais, como 
agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada. 
c) Situação que pode constituir potencial ameaça à saúde 
pública, como a ocorrência de surto ou epidemia. 
d) Alteração no padrão clínicoepidemiológico das doenças 
conhecidas, considerando o potencial de disseminação, a 
magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e a 
vulnerabilidade. 
 
17) Quanto a notificação compulsória disposta na 
Portaria MS nº 1.271/2014, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública de notificação compulsória à autoridade de saúde 
competente também será realizada pelos responsáveis por 
estabelecimentos públicos ou privados educacionais, de 
cuidado coletivo, além de serviços de hemoterapia, unidades 
laboratoriais e instituições de pesquisa. 
b) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública de notificação compulsória pode ser realizada à 
autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha 
conhecimento. 
c) A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo 
profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial 
que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 
(vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais 
rápido disponível. 
d) A notificação compulsória é obrigatória somente para os 
médicos ou responsáveis pelos serviços públicos de saúde, 
que prestam assistência ao paciente. 
 
18) Conforme a NR 32 - Segurança e saúde no trabalho 
em serviços de saúde assinale a assertiva CORRETA. 
a) Entende-se por serviços de saúde qualquer edificação 
destinada à prestação de assistência à saúde da população, 
e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, 
pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de 
complexidade. 
b) Consideram-se agentes biológicos os microrganismos, 
geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os 
parasitas; as toxinas, os príons, os fungos, bactérias e 
protozoários, assim como as temperaturas extremas e 
radiações ionizantes. 
c) Considera-se risco biológico somente a efetiva exposição 
ocupacional a agentes biológicos. 
d) Cada trabalhador da instalação radiativa deve ter um 
registro individual atualizado, o qual deve ser conservado por 
10 (dez) anos após o término de sua ocupação. 
 
19) De acordo com a NR 32 - Segurança e saúde no 
trabalho em serviços de saúde, assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI devem ser 
avaliados mensalmente quanto ao estado de conservação e 
segurança. 
b) Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI devem estar 
armazenados em locais de fácil acesso e em quantidade 
suficiente para imediata substituição, segundo as exigências 
do procedimento ou em caso de contaminação ou danos. 
c) Os trabalhadores devem deixar o local de trabalho com os 
equipamentos de proteção individual e as vestimentas 
utilizadas em suas atividades laborais. 
d) A higienização das vestimentas utilizadas nos centros 
cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, 
unidades de pacientes com doenças infecto-contagiosa e 
quando houver contato direto da vestimenta com material 
orgânico, deve ser realizada pelo próprio empregado. 
 
20) Assinale a assertiva INCORRETA, conforme a NR 32 - 
Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. O 

http://www.queroviverbem.com.br/beneficios-da-pitaya/
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quarto destinado à internação de paciente, para 
administração de radiofármacos, deve possuir: 
a) Blindagem e acesso controlado. 
b) Sinalização externa da presença de radiação ionizante e 
sanitário privativo. 
c) Compartimentos que possibilitem a segregação dos 
rejeitos por grupo de radionuclídeos com meia-vida física 
próxima e por estado físico. 
d) Biombo blindado junto ao leito e paredes e pisos com 
cantos arredondados, revestidos de materiais impermeáveis, 
que permitam sua descontaminação. 
 
21) Conforme a NR 32 - Segurança e saúde no trabalho 
em serviços de saúde, assinale a alternativa CORRETA a 
respeito da sala de raios x. 
a) A sala de raios X deve dispor de sinalização visível na face 
interior das portas de acesso, contendo o símbolo 
internacional de radiação ionizante, acompanhado das 
inscrições: “raios X, entrada restrita" ou "raios X, entrada 
proibida a pessoas não autorizadas".  
b) A sala de raios X deve dispor de sinalização luminosa 
vermelha acima da face externa da porta de acesso, 
acompanhada do seguinte aviso de advertência: "Quando a 
luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida". A 
sinalização luminosa deve ser acionada antes dos 
procedimentos radiológicos. 
c) Deverão permanecer no local do procedimento radiológico 
o paciente, o acompanhante e a equipe necessária. 
d) Não é permitida a instalação de mais de um equipamento 
de raios X por sala. 
 
22) Conforme a Lei 8080/90, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e 
tecnológico em saúde serão co-financiadas pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo orçamento 
fiscal, além de recursos de instituições de fomento e 
financiamento ou de origem externa e receita própria das 
instituições executoras. 
b) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou 
empregos poderão exercer suas atividades em mais de um 
estabelecimento do Sistema Único de Saúde. 
c) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), serão 
exercidos em regime de tempo parcial. 
d) O processo de planejamento e orçamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o 
federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-
se as necessidades da política de saúde com a 
disponibilidade de recursos em planos de saúde dos 
Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União. 
 
23) Conforme o art. 6º da Lei 8080/90 estão incluídas 
ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), EXCETO: 
a) Participação na formulação da política e na execução de 
ações de saneamento básico. 
b) Colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 
c) Controle e a fiscalização de serviços, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde. 
d) Implementação das propostas constantes do relatório das 
plenárias dos Conselhos de Saúde. 
 
24) Com base na Lei 8080/90, assinale a assertiva 
CORRETA. 
a) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações 
que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção 
de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 

finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção 
e controle das doenças ou agravos. 
 b) A vigilância sanitária abrange o controle de bens de 
consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a 
saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo. 
c) A vigilância epidemiológica abrange o controle da 
prestação de serviços que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saúde. 
d) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de 
ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde 
e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação 
de serviços de interesse da saúde. 
 
25) Conforme a Lei 8080/90 a atuação das Comissões 
Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo, 
EXCETO: 
a) Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e 
administrativos da gestão compartilhada do SUS, em 
conformidade com a definição da política consubstanciada 
em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde. 
b) Avaliar as ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público. 
c) Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e 
intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações 
e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua 
governança institucional e à integração das ações e serviços 
dos entes federados. 
d) Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito 
sanitário, integração de territórios, referência e 
contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração 
das ações e serviços de saúde entre os entes federados. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

26)  A sinusite pode ser conhecida como sinusite 
aguda sendo provocada por vírus, sinusite crônica 
sendo produzida por bactérias e por sinusite alérgica, 
se for causada por uma alergia. Também é dividida da 
seguinte forma: Assinale a alternativa CORRETA  
a) Sinusite aguda: quando os sintomas duram mais que 12 
semanas. 
b) Sinusite subaguda: quando os sintomas duram entre 4 e 
12 semanas. 
c) Sinusite crônica: quando os sintomas duram menos de 4 
semanas. 
d) Nenhuma das alternativas  
 
27) A bactéria que causa amigdalite mais comumente é 
a Streptococcus pyogenes, pertencente ao grupo A 
dos estreptococos. Porém, a doença também pode ser 
causada por outras  bactérias, exceto :  
a) Staphylococcus aureus 
b) Chlamydia pneumoniae 
c) Bordetella pertussis  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) A evolução de uma hepatite aguda consiste em 
três fases, Prodrômica ou pré-ictérica, Ictérica, e 
Convalascença, assinale a alternativa que representa a 
fase Prodômica:  
a) fase com aparecimento de febre, astenia, dores 
musculares ou articulares e sintomas digestivos, tais 
como: anorexia, náuseas e vômitos, perversão do paladar, 
às vezes cefaléia, repulsa ao cigarro. A evolução é de 
mais ou menos quatro semanas.  
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b) consiste no abrandamento dos sintomas digestivos e do 
surgimento da mesma que pode ser de intensidade 
variável, sendo, às vezes, precedida de colúria. A 
hipocolia pode surgir por prazos curtos, sete a dez dias, e 
às vezes se acompanha de prurido. 
c) A recuperação completa ocorre após algumas semanas, 
mas a astenia pode persistir por vários meses. Noventa a 
95% dos pacientes adultos acometidos podem evoluir para 
a cura. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
29) Leia a sentença abaixo e complete a lacuna. 
A _________ é uma doença infecciosa viral, 
contagiosa, causada pelo vírus HCV, conhecido 
anteriormente por “hepatite Não A Não B”, quando era 
responsável por 90% dos casos de hepatite 
transmitida por transfusão de sangue sem agente 
etiológico reconhecido. O agente etiológico é um vírus 
RNA, da família Flaviviridae, podendo apresentar-se 
como uma infecção assintomática ou sintomática. Em 
média, 80% das pessoas que se infectam não 
conseguem eliminar o vírus, evoluindo para formas 
crônicas. Os restantes 20% conseguem eliminá-lo 
dentro de um período de seis meses do início da 
infecção. 
a) Hepatide D  
b) Hepatite Viral 
c) Hepatite C  
d) Nenhuma das alternativas. 

 
30) A hepatite E é uma doença infecciosa viral, 
contagiosa, causada pelo vírus E (HEV) do tipo RNA, 
classificado como pertencente à família Caliciviridae. 
O período de incubação,  intervalo entre a exposição 
efetiva do hospedeiro suscetível ao vírus e o início 
dos sinais e sintomas clínicos da doença neste 
hospedeiro, varia de:  
a) 15 a 60 dias (média de 40 dias). 
b) 30 a 90 dias ( média de 50 dias). 
c) 40 a 100 dias ( média de 70 dias).  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31) Emanuel chegou ao consultório médico queixando 
se de: aumento da frequência cardíaca ou palpitações, 
apresentou perda de peso repentinamente, sente 
tremores nas mãos, mudanças nos padrões intestinais 
e aumento da glândula tireoide (bócio), que aparece 
como um inchaço no pescoço. O quadro apresentado 
por Emanuel é possivelmente relacionado a: 
a) Hipertireoidismo. 
b) Tireoide de Hashimoto.  
c) Hipotireoidismo. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
32) Existem basicamente duas formas da doença 
leptospirose uma delas é quando não há 
amarelamento da pele, esta é a forma mais benigna. 
apresenta poucos sintomas e é autolimitada. ocorre em 
90% dos pacientes infectados. Essa forma é chamada 
de: 
a) Forma anictéria. 
b) Forma ictéria. 
c) Forma tardia.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
33) A dengue é uma doença febril aguda causada por 
um vírus, sendo um dos principais problemas de 

saúde pública no mundo. Atualmente, a vacina é a 
melhor forma de prevenção da dengue. Segundo o 
último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, 
divulgado em janeiro de 2018, foram registrados 
menos casos prováveis de dengue em 2017, 252.054 
casos contra 1.483.623 em 2016.  A dengue pode ser 
transmitida por: 
I)  pelo mosquito Aedes aegypti. 
II) de pessoa para pessoa pelo uso dos mesmo 
objetos ou contato corporal. 
III) por contaminação de alimentos e água. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas I. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
34) Benjamin chegou ao consultório clinico 
apresentando os seguintes sintomas: Febre, dores de 
cabeça, dor ao mastigar ou engolir alimentos, e 
inchaço e dor nas glândulas salivareis. Os sintomas 
de Benjamin estão relacionados a: 
a) Rubéola. 
b) Caxumba. 
c) Sarampo. 
d) Nenhuma das alternativas.   
 
35) A hanseníase, comumente conhecida como lepra, é 
uma doença infecciosa causada pela 
bactéria Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen, 
que lesiona os nervos periféricos e diminui a 
sensibilidade da pele.  Os tipos de hanseníase são 
classificados de acordo com a resposta do nosso 
organismo à presença da bactéria. A doença se 
apresenta em quatro formas clínicas com base nessa 
informação relacione as colunas abaixo: 
1) Hanseníase indeterminada:  
2) Hanseníase tuberculóide: 
3) Hanseníase borderline ou dimorfa:  
4) Hanseníase virchowiana. 
(   )  É a forma mais benigna e localizada, que ataca os 
indivíduos com alta resistência ao bacilo de Hansen. O 
sistema imunológico não consegue destruí-lo, porém 
também não permite que se espalhe pelo corpo. Esse 
tipo é caracterizado pela presença de poucos bacilos, 
que podem não ser detectados quando são retiradas 
amostras das lesões. A doença não é contagiosa 
nesse estágio. 
(  ) Manifestação grave e contagiosa da doença, 
caracterizada pela presença de seis ou mais lesões de 
pele com muitos bacilos, se apresenta quando o 
paciente possui o sistema imune incapaz de controlar 
a proliferação da bactéria, por isso há amostras 
positivas para o bacilo de Hansen 
(   ) Forma intermediária da doença que resulta de uma 
imunidade também intermediária. Há mais manchas na 
pele que podem atingir grandes áreas da pele, 
envolvendo partes da pele sadia. Acomete os nervos 
próximos as lesões, podendo ocorrer neurites agudas 
de grave prognóstico. 
(   ) Fase inicial da doença que espontaneamente se 
evolui para cura, por conta do sistema imunológico do 
indivíduo ser capaz de combater a bactéria. Nota-se 
apenas uma pequena mancha na pele, 
hipopigmentada ou avermelhada com distúrbio de 
sensibilidade e bordas levemente elevadas. 
Representa 90% dos casos, normalmente em crianças. 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/dengue
http://www.minhavida.com.br/saude/materias/11617-prevencao-da-dengue-10-dicas-para-se-cuidar
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/dengue
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Assinale a alternativa CORRETA: 
a) 1-4-3-2. 
b) 2-4-3-1. 
c) 3-4-2-1. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
36) A anemia é uma doença caracterizada pela 
diminuição de hemoglobina na corrente sanguínea, o 
que pode ter diversas causas, desde uma alteração 
genética até a má alimentação. Há um tipo de anemia 
megaloblástica que acontece quando a pessoa ingere 
vitamina B12, mas o corpo não consegue absorvê-la, 
podendo resultar em graves danos neurológicos, se 
não houver o tratamento adequado. O nome desse 
tipo de anemia é: 
a) Anemia Hemolítica 
b) Anemia Falciforme 
c) Anemia Perniciosa 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37)  Leishmaniose é uma doença causada por um 
protozoário e é uma antropozoonose. Isso quer dizer 
que esta doença é própria de animais, mas pode ser 
transmitida de maneira acidental para seres humanos. 
Relacione as colunas abaixo quanto aos tipos de 
Leishmaniose: 
1) Leishmaniose cutânea. 
2) Leishmaniose mucocutânea. 
3) Leishmaniose visceral. 
(  ) Afeta com úlceras, além da pele, as mucosas e 
cartilagem. A boca e o nariz são afetados e esse tipo 
da doença pode causar sérias deformações faciais, 
podendo praticamente devorar os lábios, orelhas ou 
nariz por inteiro. 
(  ) É conhecida como calazar esta versão é a mais 
rara, mas a mais perigosa das três. Ela causa úlceras 
nos órgãos internos do paciente. O baço, o fígado e a 
medula óssea são afetados e, se não tratada, esta 
condição leva a morte. 
(   )  Este tipo da doença afeta a pele. Ela forma feridas 
e úlceras na pele, e é a versão mais comum da 
leishmaniose, sendo causada por quase 20 dos 
protozoários do gênero leishmania. As feridas podem 
ser grandes e doloridas 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) 1-3-2 
b) 2-3-1 
c) 2-1-3 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna:  
“A __________, popularmente conhecida como 
infestações de piolhos, é uma doença parasitária 
contagiosa que pode surgir na cabeça, corpo, cílios, 
sobrancelhas ou na região dos pelos pubianos. Como 
ectoparasitas, os piolhos vivem no exterior do 
hospedeiro, utilizando do sangue humano como sua 
fonte de nutrição, o que pode causar sensação de 
coceira e formigamento na região afetada. 
a) Pediculose. 
b) Escabiose. 
c) Eczema. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
39) Os medicamentos mais usados para o tratamento 
de urticária são, EXCETO: 
a) Allegra 

b) Betametasona 
c) Desloratadina 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) Eczema é o processo inflamatório da pele com 
características clínicas e histopatológicas bem 
definidas. Analise as afirmativas abaixo sobre eczema 
atópico e assinale V(verdadeiro) e F (falso): 
(  ) Reação inflamatória de pele desencadeada por 
agentes externos, decorrente de dois mecanismos 
etiopatogênicos: por irritação primária ou por 
sensibilização. 
(  ) É de caráter alérgico hereditário, frequentemente 
associada a manifestações de asma, rinite e urticária. 
( ) Em aproximadamente 80% dos pacientes,  
manifesta-se no primeiro ano de vida. 
( ) Caracteriza-se por lesões eritemato-vesico-
exsudativas, crostosas ou liquenificadas, dependendo 
da fase evolutiva. 
(  ) Esta dermatose assume características peculiares 
em três períodos: infantil, pré-puberal e adultos, o 
período  pré-puberal caracteriza-se pelo acometimento 
de dobras cutâneas (pregas cubitais, poplíteas, 
pescoço, punhos, tornozelos e unguinais), com lesões 
eritematosas, podendo haver espessamento da pele 
(liquenificação). 
Assinale a alternativa que corresponde a sequência 
CORRETA: 
a) V, F, V, V, F. 
b) F, V, V, F, V. 
c)V, V, F, F, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
41) De acordo com o caderno Nº 30 – Procedimentos, 
assinale a alternativa CORRETA que condiz com 
alguns procedimentos em relação ao   tratamento das 
feridas: 
a) A síntese é feita rotineiramente após a limpeza da 
ferida, exceto naqueles casos de sangramento intenso em 
que será feita de imediato. Deve-se ter o cuidado de 
pinçar somente o vaso que sangra, evitando ligaduras em 
massa que só servem para aumentar a área de necrose e 
contribuir no aparecimento de infecções. Para a ligadura 
de pequenos vasos, utiliza-se fio absorvível 4-0 ou 5-0. É 
desaconselhável o uso de cautério em feridas traumáticas 
devido ao aumento da área de necrose. 
b) A hemostasia consiste na aproximação dos tecidos 
separados por traumatismo acidental ou cirúrgico. O 
objetivo é restabelecer a anatomia e a função alteradas 
pelo traumatismo. A hemostasia pode ser feita com sutura, 
fitas adesivas, adesivos sintéticos ou biológicos, 
imobilização, ou qualquer outro método que produza bom 
afrontamento das bordas da ferida. 
c) Desbridamento é muito importante que seja realizado o 
desbridamento nas feridas traumáticas, com o objetivo 
remover tecidos desvitalizados ou impregnados com 
substâncias estranhas cuja remoção é impossível com a 
limpeza da ferida. Além disso, diminui a carga bacteriana e 
facilita os mecanismos de defesa local do hospedeiro. 
Com o desbridamento, também se acertam as bordas da 
ferida, preparando-a para a síntese. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
42)  É causado pelo parvovírus B19 e transmitido por 
via respiratória ou por meio da placenta de mães 
infectadas, podendo levar à hidropsia fetal. Tem 

http://www.minhavida.com.br/saude/bulas/35-allegra-comprimido-revestido
http://www.minhavida.com.br/saude/bulas/436-betametasona-elixir
http://www.minhavida.com.br/saude/bulas/56-desloratadina-xarope
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período de incubação de aproximadamente 14 a 21 
dias.  
              (http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php).  
A descrição acima refere-se a: 
a) Rubéola. 
b) Eritema infeccioso. 
c) Exantema súbito – roséola. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
43) Impetigo é uma infecção bacteriana superficial, 
observada mais frequentemente em crianças, e tem 
como principais agentes o Staphylococcus aureus e o 
Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. inoculação 
é facilitada por escoriações, picadas de inseto e 
traumas. 

(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php).   
 Sobre o tratamento de impetigo com  antimicrobianos 
sistêmicos é CORRETO afirmar: 
a) Penicilina benzatina: 1.200.000U para adultos e 
50.000U/kg, até no máximo 900.000U para crianças com 
peso abaixo de 27kg, dose única;  Eritromicina: 250mg a 
500mg, quatro vezes ao dia, em adultos, e 30mg a 
50mg/kg/dia, em crianças, por sete dias;  Cefalexina: 
250mg a 500mg, quatro vezes ao dia, em adultos, e 25mg 
a 50mg/kg/dia, em crian- ças, por sete dias. 
b)  Penicilina G procaína – 400.000U, IM, duas vezes ao 
dia, por 10 dias, e 25U a 50.000U/kg/dia, para crianças.  
Penicilina benzatina – 1.200.000U para adultos e 
50.000U/kg, até no máximo 1000.000U, para crianças com 
peso abaixo de 27kg, IM.  Eritromicina – 250mg a 500mg, 
quatro vezes ao dia, em adultos, e 30mg a 50mg/kg/dia, 
em crianças, por 10 dias 
c) Penicilina benzatina – 1.200.000 para adultos e crianças 
com peso acima de 27kg; e 50.000U/ kg até no máximo 
900.000U para crianças com peso abaixo de 27kg, IM; 
Amoxicilina – 50mg a 70mg/kg/dia, a cada oito horas, por 
dez dias;  Eritromicina – 30mg a 50mg/kg/dia em crianças, 
por sete dias. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
44) A notificação compulsória tem sido a principal 
fonte da vigilância epidemiológica, a partir da qual, na 
maioria das vezes, se desencadeia o processo 
informação-decisão-ação. Os parâmetros para 
inclusão de doenças e agravos na lista de notificação 
compulsória devem obedecer alguns critérios. (Guia 
de Vigilância Epidemiológica – 7ª ed., 2009). Sobre o 
critério vulnerabilidade assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) Aplicável a doenças de elevada frequência, que afetam 
grandes contingentes populacionais e se traduzem por 
altas taxas de incidência, prevalência, mortalidade e anos 
potenciais de vida perdidos. 
b) Representada pelo elevado poder de transmissão da 
doença, através de vetores ou outras fontes de infecção, 
colocando sob risco a saúde coletiva. 
c) Medida pela disponibilidade concreta de instrumentos 
específicos de prevenção e controle da doença, 
propiciando a atuação efetiva dos serviços de saúde sobre 
indivíduos e coletividades. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
45) De acordo com o Guia de Vigilância 
Epidemiológica acerca de algumas fontes especiais de 
dados relacione as colunas: 
(I)) Investigação epidemiológica:  
(II) Inquérito epidemiológico:  

(III) Levantamento epidemiológico:  
( ) é um estudo seccional, geralmente realizado em 
amostras da população, levado a efeito quando as 
informações existentes são inadequadas ou 
insuficientes, em virtude de diversos fatores, dentre 
os quais se podem destacar: notificação imprópria ou 
deficiente; mudança no comportamento 
epidemiológico de uma determinada doença; 
dificuldade na avaliação de coberturas vacinais ou 
eficácia de vacinas; necessidade de se avaliar eficácia 
das medidas de controle de um programa; descoberta 
de agravos inusitados. 
(  ) é  um estudo realizado com base nos dados 
existentes nos registros dos serviços de saúde ou de 
outras instituições. Não é um estudo amostral e 
destina-se a coletar dados para complementar 
informações já existentes. A recuperação de séries 
históricas, para análises de tendências, e a busca 
ativa de casos, para aferir a eficiência do sistema de 
notificação, são exemplos de levantamentos 
epidemiológicos. 
(   ) é um método de trabalho utilizado para esclarecer 
a ocorrência de doenças, emergências de saúde 
pública, surtos e epidemias, a partir de casos isolados 
ou relacionados entre si. Consiste em um estudo de 
campo realizado a partir de casos notificados 
(clinicamente declarados ou suspeitos) e seus 
contatos.  
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) II, III, I. 
b) III, II, I. 
c) II, I, III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
46) Complete a lacuna a seguir: As 
______________________são um grupo de doenças 
reumáticas crónicas, que partilham algumas 
manifestações clínicas comuns, como o envolvimento 
do esqueleto axial, artrite periférica assimétrica, 
entesopatia e manifestações muco -cutâneas e alguns 
dados laboratoriais típicos, como alta prevalência do 
antigénio de histocompatibilidade HLA-B27 e ausência 
de factores reumatoide. 
a)  doenças reumáticas periarticulares (DRP) 
b) espondilartropatias seronegativas (EASN) 
c) lesões musculoesqueléticas ligadas ao trabalho 
(LMELT) 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
47) O Linfoma Folicular(LF) é uma doença indolente, 
recidivante e de evolução crônica. O LF pode 
apresentar alguns padrões histológicos. Analise as 
afirmativas abaixo sobre esses padrões: 
I) Padrão folicular: arquitetura com predomínio (acima 
de 75%) de arranjos foliculares.  
II) Padrão difuso: arranjos foliculares em 25% e 75% 
do tecido. 
III) Padrão focalmente folicular: arranjos foliculares em 
menos de 25% do tecido. 
IV) Padrão folicular e difuso: ausência de arranjos 
foliculares no tecido. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, II, III. 
b) Apenas II, III, IV. 
c) Apenas I, III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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48) O transtorno depressivo de etiologia 
genético/biológico/constitucional a depressão 
endógena admite quatro subtipos. De acordo com a 
descrição a seguir identifique o subtipo: Transtorno 
persistente do humor, de gravidade leve a moderada. 
Há períodos em que os pacientes se acham bem, mas 
descrevem outros períodos de duração de meses, 
onde se referem cansados e deprimidos. De modo 
geral mantém suas atividades, com um rendimento 
menor e uma qualidade de vida que poderia ser 
melhor. Seu início é precoce e o curso crônico. Os 
tratamentos medicamentosos e psicoterápicos são 
igualmente prioritários. 
a) Ciclotimia. 
b) Distimia. 
c) Depressão recorrente. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
49) A respeito da classe farmacológica e de alguns 
principais efeitos adversos das drogas anti-
hipertensivas relacione as colunas: 
Classe farmacológica 
(I) Diuréticos: 
(II) Betabloqueadores: 
(III) Antiadrenérgicos de ação central: 
(IV) Antagonistas de receptores de angiotensina II: 
Efeitos adversos 
(  ) Sonolência, sedação, boca seca, fadiga, hipotensão 
postural e disfunção sexual. 
( ) Broncoespasmo, bradicardia, distúrbios da 
condução atrioventricular, vasoconstrição periférica, 
insônia, pesadelos, depressão psíquica, astenia e 
disfunção sexual. 
(  ) Foram relatadas tontura e, raramente, reação de 
hipersensibilidade cutânea (Rash). As precauções 
para seu uso são semelhantes às descritas para os 
Iecas. 
(  ) Hipopotassemia, hiperuricemia, intolerância à 
glicose, aumento do risco de aparecimento do 
diabetes mellitus, além de promover aumento de 
triglicerídeos em geral, dependendo da dose. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) I, II, IV, III. 
b) II, IV, III, I. 
c) III, II, IV, I. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
50) Assinale a alternativa CORRETA acerca dos 
valores de albumina utilizados para o diagnóstico dos 
estágios da nefropatia diabética: 
a) Tipo de exame: Amostra de urina isolada, casual: 
Normoalbuminúria : <17mg/L; Microalbuminúria: 17 a 173 
mg/L;  Macroalbuminúria : 174 mg/L*. 
b) Tipo de exame: Amostra de urina com tempo marcado: 
Normoalbuminúria : >20mg/L; Microalbuminúria: 30 a 299 
g/min;  Macroalbuminúria: 300 g/min. 
c) Tipo de exame: Amostra de urina de 24h sem tempo 
marcado: Normoalbuminúria: >40mg/L Microalbuminúria: 
40 – 300 mg/min; Macroalbuminúria: >300 mg/L. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
 
 
 

 


