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CARGO: MÉDICO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo é um fragmento de entrevista feita a Vinicius de Moraes em 1979 e servirá de 

subsídio para as questões 1 a 4: 

Você está satisfeito consigo mesmo? 

Vinicius de Moraes — Bem, eu gostaria de mudar algumas coisas de mim, mas de um modo geral 

não sou um sujeito de jogar fora. Tenho uma estima por mim bastante grande, sabe. Uma estima que 

vem da constatação das coisas que fiz, das pessoas que eu amei, dos amigos que tive e tenho. 

Considero tudo conquistas consideráveis, no cômputo geral. Às vezes tenho a imodéstia de dizer a 

mim mesmo: ―Você vale a pena‖. Isso sem nenhum sentimento de vaidade. Não tenho qualquer 

preocupação com a glória literária. Se tivesse essa preocupação, eu trataria muito melhor das minhas 

coisas. A publicação de antologia dos meus poemas pela Aguilar (editora) foi um dos partos mais 

difíceis e demorados que já houve, tudo por despreocupação minha. Hoje em dia tenho uma preguiça 

enorme de trabalhar, escrever. 

Que tipo de sociedade você gostaria que houvesse no Brasil? 

Vinicius de Moraes — Acho que uma volta a uma democracia relativa já seria muito bom! O povo 

ter liberdade — isso me parece fundamental. Quer dizer, ver as pessoas felizes, contentes, com as 

caras alegres, sem angústia. E, sobretudo, haver a realização, ou pelo menos um arremedo de 

realização, de uma organização social mais justa, com uma melhor distribuição da riqueza, uma 

reforma agrária legal. Isso eu gostaria de ver: os problemas sociais mais graves resolvidos ou, no 

mínimo, colocados num bom caminho. Isso já me daria um pouco de paz, de calma, de uma 

tranquilidade bastante maior do que aquela que eu tenho hoje. Eu não consigo me destacar do 

problema humano. 

https://www.revistabula.com/369-a-ultima-entrevista-de-vinicius-de-moraes/ 

1 - “Tenho uma estima por mim bastante grande, sabe. Uma estima que vem da constatação das 

coisas que fiz, das pessoas que eu amei, dos amigos que tive e tenho.” Com relação as palavras em 

destaque é possível classificá-las como pertencentes a classe gramatical dos verbos. Nesse sentido, é 

correto afirmar:  
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a) Fiz e amei estão conjugados no pretérito perfeito do modo indicativo e Tive no pretérito 

imperfeito do modo indicativo. 

b) Fiz e amei estão conjugados no pretérito imperfeito do modo indicativo e Tive no futuro do 

modo indicativo. 

c) Os três verbos estão conjugados no pretérito perfeito do modo indicativo. 

d) Fiz e Tive estão conjugados no pretérito perfeito do modo indicativo e Amei está no 

gerúndio.  

e) Fiz e amei estão conjugados no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo e Tive no 

futuro do pretérito. 

2 - ―A publicação de antologia dos meus poemas pela Aguilar (editora) foi um dos partos mais 

difíceis e demorados que já houve, tudo por despreocupação minha.” O significado para vocábulo 

antologia, em destaque, está em: 

a) É o estudo cronológico de uma de obra literária de um determinado escritor. 

b) É a negação da qualidade literária de produções de autores ilustres. 

c) É o descaso do autor com sua própria produção literária. 

d) É a obra em que se tratam muitos ramos da atividade e do saber humano. 

e) É uma compilação de textos, acompanhados ou não de notas e observações. Normalmente 

eles são escolhidos conforme certas normas de avaliação e personificam uma determinada 

vertente literária ou a obra completa de um escritor.  

3 - O vocábulo imodéstia pode ter como sinônimos: orgulho, vaidade, arrogância, etc. Algumas 

palavras, na língua portuguesa, ganham o sentido de negação ou ausência pelo acréscimo do prefixo 

―i‖. Assinale a única palavra que não possui sentido de negação/ ausência pelo acréscimo de prefixo:  

a) apimentado  

b) desdentado 

c) infeliz 

https://www.sinonimos.com.br/orgulho/
https://www.sinonimos.com.br/vaidade/
https://www.sinonimos.com.br/arrogancia/
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d) acéfalo  

e) desleal 

4 - ―E, sobretudo, haver a realização, ou pelo menos um arremedo de realização, de uma 

organização social mais justa, com uma melhor distribuição da riqueza...” A palavra que não pode 

substituir o vocábulo em destaque observando o sentido proposto encontra-se em:  

a) maiormente  

b) especialmente 

c) mormente  

d) extremamente  

e) principalmente 

5 - Observe: “Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada.” - Lygia Fagundes Telles -  

A figura ou vício de linguagem observada na construção acima pode ser classificado como: 

a) pleonasmo 

b) ambiguidade 

c) catacrese  

d) metáfora  

e) onomatopeia 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - As placas dos automóveis no Brasil são compostas de 3 letras do nosso alfabeto e quatro 

algarismos, nessa ordem. O número de placas que podem ser formadas com as letras A, Z e E, cujos 

dois primeiros algarismos são 1 e 0, nessa ordem é: 

a) 3.000 

b) 2.700 

c) 2.430 

d) 448 
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e) 1.728 

 

7 - Uma agência de automóveis está vendendo um veículo à vista por R$ 49.600,00. Se um cliente 

fizer a compra com financiamento, a entrada deverá ser de 40% do valor inicial do veículo e mais 36 

parcelas mensais consecutivas de R$ 1.273,07 correspondentes ao restante do valor. Nessas 

condições a taxa mensal de juros simples utilizada no financiamento é de: 

a) 2,75%  

b) 2%  

c) 2,25%  

d) 1,5%  

e) 2,5%  

 

8 - As raízes da equação  são o primeiro e segundo termos de uma sequência 

aritmética crescente. A razão dessa sequência é: 

a) 7 

b) 6 

c) 8 

d) 5 

e) 9 

 

9 - No início da manhã quando um posto de combustíveis abriu as portas para os trabalhos, um 

tanque possuía 7,8  de gasolina. No final do dia, quando foram lacradas as bombas que retiram 

gasolina deste tanque, percebeu-se que estas registravam um total de 4.500 litros de gasolina 

retirados (pelos abastecimentos ao longo do dia), logo restaram no tanque: (em ): 

a) 2,8 milhões de  

b) 3,1 milhões de  

c) 3,3 milhões de  

d) 3,8 milhões de  

e) 4,3 milhões de  
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10 - A tabela abaixo apresenta dados coletados nas inscrições dos candidatos de um concurso, de 

acordo com a idade de cada um. 

 

IDADE DOS INSCRITOS 

(EM ANOS) 

NÚMERO DE 

INSCRITOS 

18 140 

19 120 

20 100 

21 80 

22 40 

 

Se escolhermos aleatoriamente apenas um desses candidatos, a probabilidade de ele ter 21 ou 22 anos 

é: 

a) 25% 

b) 20% 

c) 23% 

d) 16,7% 

e) 12% 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - Com relação aos fatos históricos, geográficos e/ou políticos  do município de Seara e segundo as 

informações contidas na página da Prefeitura de Seara e IBGE é Correto: 

I - O primeiro prefeito do município foi Osny Amaro Romão, mas não foi eleito por voto popular. 

O primeiro prefeito eleito por voto da população foi Biágio Aurélio Paludo. 

II - Para ser elevado a município, Arvoredo foi o último distrito desmembrado do município de 

Seara. 
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III – 1956 foi Inaugurado o primeiro frigorífico de grande porte da cidade de Seara em Santa 

Catarina e, em pouco tempo, já ficou conhecidos pela qualidade em carnes de aves e suínos "in 

natura" e processados. 

IV - Originalmente, Nova Milano, pertencia ao Distrito de Itá, município de Concórdia. Em 15 de 

março de 1944, Nova Milano passou a se chamar Seara. Sugestão do então prefeito de Concórdia, 

Dogello Goss, homenageando o Engenheiro Agrimensor Carlos Otaviano Seara, que era 

encarregado de trabalhos de demarcação de terras pelo Estado. No dia 03 de abril de 1954 Seara 

emancipa-se de Concórdia. 

V - A Prefeitura Municipal de Seara vendeu em 1982 a coleção entomológica de Fritz Plaumann 

favorecendo a construção do museu que conta com três pavimentos. Tudo foi construído 

obedecendo às normas de interesse científico, aclimatação ambiental, laboratórios e equipamentos 

próprios de manutenção e guarda do acervo. 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/seara e  https://www.seara.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/7185 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Todas as alternativas estão corretas exceto a II. 

c) Apenas a alternativa V está incorreta e as demais corretas. 

d) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas.  

e) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 

12 - Santa Catarina está no topo do ranking de desenvolvimento humano e econômico. A qualidade 

de vida do estado é uma das maiores do país e o índice de expectativa de vida é superior à média 

nacional. Além disso, Santa Catarina tem a melhor distribuição de renda entre todos os estados 

brasileiros e os menores índices de pobreza, analfabetismo e violência. Nas últimas três décadas, a 

economia catarinense cresceu 340% e hoje o estado possui o 4° maior PIB per capita do Brasil. 

Segundo as estimativas do IBGE, com dados divulgados em julho do corrente ano, expectativa de 

vida a nível nacional e do estado de Santa Catarina, respectivamente está apresentada em: 

Fonte: http://turismo.sc.gov.br/o-estado/ e https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/santa-catarina-tem-a-maior-

expectativa-de-vida-ate-2060-segundo-ibge 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/seara
https://www.seara.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/7185
http://turismo.sc.gov.br/o-estado/
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/santa-catarina-tem-a-maior-expectativa-de-vida-ate-2060-segundo-ibge
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/santa-catarina-tem-a-maior-expectativa-de-vida-ate-2060-segundo-ibge
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a) 75 e 80 anos 

b) 64, 2 e 75 anos 

c) 81 e 83,7 anos 

d) 76,2 e 79,6 anos 

e) 72 e 73,2 anos 

13 - Com relação aos símbolos oficiais  do município de Seara estabelecido por meio da Lei nº 46, de 

24 de fevereiro de 1971 e alteração segundo a Lei n.º 1451/2007 é verdadeiro, exceto: 

a) O Brasão Municipal.  

b) Museu Fritz Plaumann.  

c) A Bandeira Municipal.  

d) O Hino Municipal.  

e) a Borboleta fêmea Morpho Anaxibia (Nymphalidae). 

14 - A Amazônia Legal, estabelecida no artigo 2 da lei nº 5.173, de outubro de 1966, representa 59% 

do território brasileiro, distribuído por 775 municípios, onde viviam em 2000, segundo o Censo 

Demográfico, 20,3 milhões de pessoas (12,32% da população nacional), sendo que 68,9% desse 

contingente em zona urbana. Assinale a alternativa que apresenta um estado que não faz parte da 

Amazônia Legal: 

a) Mato Grosso do Sul 

b) Acre 

c) Amazonas 

d) Tocantins 

e) Amapá 
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15 - Segundo a divisão atualmente adotada pela Agência Nacional de Águas - ANA, os rios que 

drenam o território estadual de Santa Catarina integram três grandes Regiões Hidrográficas, assim 

denominadas: 

a) Região Hidrográfica do Paraguai, Região Hidrográfica do Uruguai e Região Hidrográfica 

Atlântico Sul. 

b) Região Hidrográfica Atlântico Sudeste, Região Hidrográfica do Uruguai e Região 

Hidrográfica Atlântico Sul. 

c) Região Hidrográfica do Paraná, Região Hidrográfica do Uruguai e Região Hidrográfica 

Atlântico Sul. 

d) Região Hidrográfica do Paraguai, Região Hidrográfica do Uruguai e Região Hidrográfica 

Atlântico Norte. 

e) Região Hidrográfica do Paraná, Região Hidrográfica do Paraguai e Região Hidrográfica 

Atlântico Norte. 

Fonte:http://www.aguas.sc.gov.br/jsmallfib_top/DHRI/bacias_hidrograficas/bacias_hidrograficas_sc.pdf 

INFORMÁTICA 

16 - Dentre as opções de memória apresentadas a seguir, escolha a que possui o mais alto 

desempenho e trabalha mais próxima ao processador, aumentando a velocidade e desempenho do 

mesmo: 

a) CACHE 

b) RAM 

c) ROM 

d) FLASH 

e) EPROM 

17 - Em que consiste o processo de scannear/digitalizar um documento em formato OCR? 

http://www.aguas.sc.gov.br/jsmallfib_top/DHRI/bacias_hidrograficas/bacias_hidrograficas_sc.pdf
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a) Gerar um documento digitalizado em formato de foto com alta resolução que não permite 

edição. 

b) Gerar um documento digitalizado em formato de imagem com média resolução que não 

edição. 

c) Gerar um arquivo digitalizado em formato PDF não editável. 

d) Gerar um documento digitalizado de texto editável por um computador. 

e) Gerar um arquivo no formato de foto que permite total edição. 

18 - Em que consiste o processo de HIFENIZAÇÃO no Microsoft Word: 

a) Cópia de formatos.  

b) Busca em dicionário de sinônimos. 

c) Uso de referência bibliográfica. 

d) Marcar as palavras modificadas antes do ultimo salvamento. 

e) Separação de palavras que ocorre no final de cada linha do parágrafo. 

19 - Com base na seguinte tabela gerada no Microsoft Excel: 

 

Ao selecionar toda tabela, pedir para Copiar e acionar a opção Colar – Transpor (T), conforme 

representado na figura a seguir, na Célula D1: 
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Qual será o resultado do processo? 

a) Irá criar uma cópia idêntica da tabela a partir da célula D1. 

b) Irá criar uma cópia da tabela a partir da célula D1, porém agrupada em linhas. 

c) Irá criar uma cópia somente com os dados da tabela a partir da célula D1. 

d) Irá criar uma cópia somente a estrutura da tabela a partir da célula D1. 

e) Irá criar uma cópia da estrutura da tabela, sem dados e nome das colunas a partir da célula 

D1. 

20 - Qual a função do pressionamento das teclas ―CTRL‖ e ―+‖ (CTRL+) estando em uma página 

selecionada e aberta por ferramenta de navegação ou browser: 

a) Melhorar a qualidade de apresentação ou imagem da página. 

b) Abrir uma nova guia para digitação de uma nova página. 

c) Abrir algum item presente na pagina apresentada atualmente. 

d) Aumentar a tela para visualização. 

e) Adicionar a página na opção de favoritos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO 

21 - Segundo dados divulgados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive-SC), em 2016, 

2.990 catarinenses tentaram o suicídio e 603 foram a óbito. Os estados da região Sul registram 23% 

do total de casos no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Entre os fatores de risco para o 

suicídio estão transtornos mentais, como depressão, alcoolismo, esquizofrenia. O Transtorno Afetivo 

Bipolar (TAB) é a quarta maior causa de prejuízo funcional entre os transtornos neuropsiquiátricos, 

sendo superado apenas por depressões unipolares, transtornos associados ao uso de álcool e a 

esquizofrenia. A respeito do tratamento do TAB, é INCORRETO afirmar-se: 

a) O ácido valpróico pode ser continuado em caso de suspeita de gravidez.  

b) Contraindicações absolutas ao uso de carbonato de lítio são insuficiência renal grave, 

insuficiência cardíaca congestiva. 

c) A carbamazepina deve ser evitada em mulheres no primeiro trimestre de gravidez. 

d) A lamotrigina deve ser evitada em indivíduos com elevação de aminotransferases 

/transaminases. 

e) A risperidona deve ser evitada em paciente com história prévia de síndrome neuroléptica 

maligna e discinesia tardia. 

22 - Com a chegada do verão, a preocupação em saúde pública com as arboviroses aumenta. Devem 

ser disseminadas, na população, as medidas de controle de focos de mosquito no meio ambiente. A 

respeito do diagnóstico e tratamento da dengue, é FALSA a afirmação: 

a) A hidratação oral precoce, em caso de suspeita de dengue, pode ter influência na prevenção 

da forma hemorrágica.  

b)  Os testes sorológicos complementam o isolamento do vírus e a coleta de amostra de sangue 

deverá ser feita após o sexto dia do início da doença. 

c) A prova do laço pode ser usada para detectar casos potencialmente mais graves.  

d) A remissão do período febril, ao fim de 5 a 7 dias de doença, indica pouca probabilidade da 

forma hemorrágica, com isso o paciente poderá ser liberado da observação pela equipe 

médica. 

e) Na suspeita de dengue e demais arboviroses tropicais, deve ser evitada a prescrição de AAS 

e AINH. 
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23 - Em 2017, foram registrados no SINAM 15.235 casos de sífilis em gestantes e 8.909 casos de 

sífilis congênita, demonstrando a melhora de índices de detecção e tratamento com relação ao ano 

anterior, relacionados, inclusive, ao direcionamento dos estoques de penicilina benzatina e cristalina 

para estes dois grupos em especial. Em caso de gestante, devido ao risco de transmissão ao feto, o 

tratamento deve ser iniciado com apenas um teste positivo (reagente), sem precisar aguardar o 

resultado do segundo teste. Considera-se tratamento inadequado da gestante com sífilis, com a 

necessidade de tratamento do recém nascido,  as seguintes situações, EXCETO: 

a) Tratamento realizado com ceftriaxone IM. 

b) Tratamento incompleto ou inadequado para a fase da doença, mesmo tendo sido feito com 

penicilina benzatina. 

c) A diminuição dos títulos em pelo menos duas diluições em três meses, e pelo menis três 

diluições em seis meses após a conclusão do tratamento da gestante. 

d) Grávidas com manchas no corpo, que geralmente não coçam, incluindo palmas das mãos e 

plantas dos pés que foram tratadas com dose única de penicilina benzatina.  

e) Parceiro(s) sexual(is) com sífilis não tratado(s) ou tratado(s) inadequadamente ou com 

sorologia desconhecida. 

24 - Em 2010 o diabetes mellitus (DM) atingia 6,4% da população adulta mundial (20 a 79 anos); 

para 2030 a estimativa é de que a cifra atingirá 7,7%. A maior parte deste aumento se dará em países 

em desenvolvimento. O tratamento da pessoa com DM possui cinco componentes principais: 

educação em diabetes, medicação adequada, automonitorização glicêmica conforme indicado, 

orientação nutricional e prática de exercício físico. A respeito desta doença é CORRETO afirmar-se: 

a) O traço clínico que mais define o DM não insulino dependente é a tendência à hiperglicemia 

grave e cetoacidose, situações em que não há dúvida de que o tratamento com hipoglicemiante 

oral deve ser iniciado imediatamente. 

b) A hiperglicemia associada ao estresse agudo infeccioso, traumático ou circulatório não deve 

ser considerada diagnóstica de DM, pois muitas vezes é transitória. 

 c) No tratamento do diabetes gestacional o indicado é o uso de hipoglicemiantes orais, sendo 

indispensável que as gestantes recebam monitor de glicemia capilar e fitas reagentes para a 
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realização de pelo menos 3-4 testes glicêmicos ao dia para complementação da terapêutica com 

insulina regular se necessário. 

d) Glicemia aleatória maior do que 200 mg/dL já define o diagnóstico de DM, mesmo em 

paciente assintomático, havendo indicação de insulinoterapia. 

e) Deve ser feita avaliação clínica e laboratorial do DM insulino dependente, a cada 3-6 meses, 

se possível com médico especialista (endocrinologista) e as complicações crônicas devem ser 

pesquisadas quando sintomáticas somente. 

25 - No atendimento de mulher de 50 anos, com queixas de disúria/estrangúria recentes e queixa 

crônica de perda urinária de esforço, é INCORRETO afirmar-se: 

a) Pode se beneficiar de fisioterapia para fortalecimento do assoalho Pélvico. 

b) Pode se beneficiar de oxibutinina (2,5 mg, 2x/dia, a 5mg, 3x/dia). 

c) Pode ser tratada com antibioticoterapia empírica, sem esperar resultado de urocultura. 

d) Perda urinária crônica pode estar associada à obesidade, menopausa, história obstétrica, 

tabagismo. 

e) Mudança de estilo de vida em pouco contribui para melhora de sintomas crônicos, sendo 

sempre de indicação cirúrgica, portanto, deve ser encaminhada para urologista. 

26 - A vigilância epidemiológica tem por função, conforme a Lei nº 8080, a detecção e prevenção de 

quaisquer mudanças nos fatores que determinam e condicionam a saúde dos indivíduos e de uma 

coletividade, com o propósito de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças e 

agravos. A notificação obrigatória de algumas doenças visa orientar ações preventivas da ocorrência 

de novos casos.  NÃO EXISTE a obrigação legal de notificar casos de: 

a) Acidente de trabalho com exposição a material biológico. 

b) Suspeita de febre por Chikungunya. 

c) Hepatite medicamentosa. 

d) Acidente por animal peçonhento. 

e) Reação vacinal grave. 
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27 - No Brasil, observou-se redução importante na mortalidade infantil que passou de 70 óbitos por 

mil nascidos vivos na década de 1970 para cerca de 15 óbitos por mil nascidos vivos na década atual. 

Parcela considerável desta redução foi decorrente da diminuição do número de óbitos por diarreia e 

desidratação.  No atendimento de criança de 1 ano, com diarréia por 3 dias, a avaliação clínica  deve 

orientar o tratamento inicial. Constatado o seguinte sinal, esta criança deve ser submetida a 

tratamento de reposição oral (TRO) sob supervisão de profissional da saúde, em uma UBS: 

a) Prega cutânea que desaparece rapidamente. 

b) Enchimento capilar muito prejudicado (> 5 segundos). 

c) Vômitos persistentes e íleo paralitico. 

d) Olhos fundos e hipotônico. 

e) Criança irritadiça e com sede intensa.  

28 - As ações de planejamento reprodutivo devem incluir e valorizar a participação masculina, uma 

vez que a responsabilidade e os riscos das práticas anticoncepcionais são predominantemente 

assumidos pelas mulheres. Apesar da disponibilidade de métodos anticonceptivos, a incidência da 

gravidez indesejada ainda é muito elevada em todo o mundo, particularmente em países em 

desenvolvimento. As mulheres nem sempre têm relações sexuais voluntárias ou desejadas. Com 

relação à anticoncepção de emergência (AE) a seguinte afirmativa é CORRETA:  

a) O levonorgestrel pode ser utilizado até cinco dias da relação sexual desprotegida, com 

mesma eficácia que se iniciada no mesmo dia da relação sexual.  

b) O levonorgestrel não apresenta interação com medicamentos anti-retrovirais, vantajoso no 

caso de mulheres soropositivas  ou para mulheres em situação de violência sexual que utilizam 

os anti-retrovirais para a profilaxia da infecção pelo HIV. 

c) O uso repetitivo ou frequente da AE não compromete sua eficácia, sendo comparável aquela 

obtida com o uso regular do anticoncepcional hormonal de rotina. 

d) A AE pode ser usada de forma planejada, previamente programada, podendo substituir 

método anticonceptivo como rotina em adolescentes. 
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e) A taxa de falha do levonorgestrel, mesmo utilizado entre o 4° e o 5° dia pós coito,  é 

semelhante a taxa média de falha do método de Yuzpe, que utiliza anticoncepcional 

combinado. 

29 - A hipertensão é a mais prevalente entre todas as Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Seus 

principais fatores de risco são consumo excessivo de bebidas alcoólicas e de sal, sobrepeso ou 

obesidade, má alimentação, histórico familiar, idade, gênero, raça e inatividade física, sendo 

agravada pela presença de outros fatores de risco como dislipidemia, obesidade abdominal, 

intolerância à glicose e diabetes mellitus.  A respeito do tratamento medicamentoso, é INCORRETO 

afirmar-se: 

a) A hidralazina deve ser utilizada em monoterapia no paciente idoso. 

b) Entre os efeitos indesejáveis dos inibidores de enzima de conversão, destacam-se tosse seca, 

alteração do paladar e reações de hipersensibilidade (erupção cutânea, edema angioneurótico). 

c) Em adolescentes e mulheres jovens em idade fértil e que não façam uso de método 

anticoncepcional aceitável, o emprego dos inibidores da ECA deve ser cauteloso devido ao 

risco de malformações fetais. 

d) Os inibidores de enzima de conversão retardam o declínio da função renal, podendo ser 

prescritos a pacientes com nefropatia diabética ou de outras etiologias. 

e) Agentes betabloqueadores podem acarretar intolerância à glicose, hipertrigliceridemia e 

redução do HDL-colesterol. 

30 - A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil, que juntamente com outros 21 

países em desenvolvimento, albergam 80% dos casos mundiais da doença. No Brasil, estima-se que 

ocorram 129.000 casos por ano, dos quais são notificados cerca de 90.000. Quando pesquisa-se 

tuberculose em população carcerária no Brasil, um relatório das Organizações das Nações Unidas 

de 2017 cita que ―enquanto na população brasileira em geral, a incidência da tuberculose está em 33 

casos para 100 mil habitantes, entre os detentos esse indicador sobe para 932/100 mil. É CORRETA 

a afirmação: 
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a) Paciente, que retoma à unidade de saúde após abandono  do tratamento por mais de 30 dias  

ou recidiva da doença, deve ter a atividade de sua doença confirmada por nova investigação 

diagnóstica através da baciloscopia e cultura, antes do início do retratamento. 

b) Doenças como diabetes mellitus e AIDS são a principal causa de resistência dos bacilos 

aos tuberculostáticos na população carcerária.  

c) lndicada como método auxiliar no diagnóstico da tuberculose, a prova tuberculínica quando 

reatora, isoladamente, indica a presença da doença ativa.  

d) A resistência aos tuberculostáticos no Brasil é alta, indicando-se o teste de sensibilidade 

antes de iniciar o tratamento de casos novos.  

e) Pacientes com imunodeficiência moderada/grave e reação ao PPD > 10 mm, sugere- se 

iniciar a quimioprofilaxia com Isoniazida. 

31 - A dislipidemia em indivíduos infectados pelo HIV é resultado da combinação entre a infecção 

pelo vírus, a ação das drogas antirretrovirais além de fatores genéticos. A respeito do tratamento 

destes pacientes, é INCORRETA a afirmação: 

a) Importante na orientação do tratamento com as estatinas é esclarecer que são teratogênicas e 

não devem ser utilizadas em mulheres que possam engravidar. 

b) As alterações nos níveis de lipídios estão associadas unicamente aos inibidores da protease 

(IP), tendo como alternativa de tratamento a substituição por inibidores da transcriptase reversa 

análogos de nucleosídeo (ITRN) como a estavudina. 

c) Todas as classes de antirretrovirais (nucleosídeos, não nucleosídeos, inibidores da protease) 

estão relacionadas à síndrome lipodistrófica, principalmente os inibidores de protease. 

d) No tratamento de crianças não se recomenda restrição dietética de lipídeos nos dois 

primeiros anos de vida, pois a ingestão de gorduras nessa fase é fundamental para a 

mielinização do sistema nervoso central.  

 e) A conduta inicial frente à dislipidemia deve ser a orientação de dietas especiais e um 

programa de atividade física e exercícios, podendo ser acrescentado hipolipemiante em caso de 

insucesso. 
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32 - Tal como ocorre nos países desenvolvidos, o Calendário Nacional de Vacinação do Brasil 

contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos 

indígenas. As vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico na proteção contra doenças 

transmissíveis. Quando adotada como estratégia de saúde pública, elas são consideradas um dos 

melhores investimentos em saúde, considerando o custo-benefício. A respeito de vacinas, é 

INCORRETA a afirmação: 

a) Recomendada vacina para hepatite A em hepatopatas crônicos anti- HAV negativo. 

b) Recomenda-se a vacinação quadrivalente contra HPV tipos 6, 11, 16 e 18, 2 doses para 

adolescentes na faixa etária de nove a 14 anos, e para mulheres e homens a-HIV positivo de 

nove a 26 anos de idade, em 3 doses.  

c) Recomenda-se vacina para gripe A para pessoas HIV positivo. 

d) Recomendada vacina para febre amarela em pessoas imunossuprimidas, em dose única.  

e) Recomendada vacinação para hepatite B para doadores de sangue e órgãos sólidos.  

33 - O diagnóstico preciso e precoce da infecção pelo vírus de hepatite B (HBV) permite o 

tratamento adequado da doença e tem impacto direto sobre a qualidade de vida do indivíduo, sendo 

ainda um poderoso instrumento de prevenção de complicações como a cirrose e o hepatocarcinoma. 

A respeito desta infecção é FALSA a afirmativa: 

a) Menos de um terço dos indivíduos infectados apresenta icterícia. 

b) Aproximadamente 5% a 10% dos indivíduos infectados tornam-se portadores crônicos do 

HBV. 

c) A transmissão vertical (materno-infantil) ocasiona uma evolução mais favorável, com menor 

chance de cronificação do que a adquirida na fase adulta.  

d) O paciente portador de hepatite B deve ser imunizado para a hepatite A. 

e) Sendo detectado Ag-HBs com transaminases normais, em exame de rotina, deve-se 

pesquisar o anti-HBs em 6 meses para caracterizar estado de portador crônico.  

34 - O tratamento medicamentoso da Artrite Reumatóide inclui o uso de anti-inflamatórios não 

esteroidais (AINE), glicocorticoides, medicamentos modificadores do curso da doença (MMCD) 

como os imunobiológicos e imunossupressores. O uso seguro desses fármacos exige o conhecimento 

de suas contraindicações. Afirma-se de forma VERDADEIRA: 
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a) Metotrexate deve ser suspenso na elevação de aminotransferases/transaminases igual ou 3 

vezes acima do limite superior da normalidade. 

b) Hidroxicloroquina e cloroquina podem ser usando em caso de retinopatia.  

c) Prednisona pode ser usada em caso de suspeita de tuberculose.  

d) Sulfassalazina pode ser usada em caso de elevação de transaminases acima de 3 vezes a 

referência.  

e) Naproxeno pode ser usado com taxa de depuração de creatinina inferior a 30 ml/min/1,73m2, 

na ausência de terapia dialítica crônica. 

35 - O tratamento de pacientes bacilíferos é a atividade prioritária de controle da tuberculose, uma 

vez que permite anular rapidamente as maiores fontes de infecção. Poucos dias após o início da 

quimioterapia correta, os bacilos da tuberculose praticamente perdem seu poder infectante. Assim, os 

doentes "pulmonares positivos" não precisam nem devem ser segregados do convívio familiar e da 

comunidade. A seguinte afirmativa é INCORRETA: 

a) Atenção especial deve ser dada para os doentes pulmonares bacilíferos etilistas e 

presidiários, com tratamento supervisionado por equipe de saúde. 

b) Entende-se por falência, a persistência da positividade do escarro ao final do 4.° ou 5.° mês 

de tratamento, tendo havido ou não negativação anterior do exame. 

c) A rifampicina interfere na ação dos contraceptivos orais, devendo as mulheres em uso desse 

medicamento, receber orientação para utilizar outros métodos anticoncepcionais.  

d) Os casos de retratamento após abandono constituem-se em um grupo de alto risco para novo 

abandono portanto devem ter o seu tratamento supervisionado. 

e) O esquema l (Rifampicina /Isoniazida /Pirazinamida) e o esquema básico + etambutol 

(indicado para os casos de retratamento) somente podem ser usados pelas gestantes a partir do 

segundo trimestre de gestação, por riscos de teratogenicidade.  

36 - A história natural do câncer do colo do útero geralmente apresenta um longo período de lesões 

precursoras, assintomáticas, curáveis na quase totalidade dos casos quando tratadas adequadamente. 

O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame 

citopatológico. Com relação ao rastreamento de câncer de colo de útero é INCORRETA a afirmação: 
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a) Mulheres HIV positivas com contagem de linfócitos CD4+ abaixo de 200 células/mm3 

devem ter priorizada a correção dos níveis de CD4+ e, enquanto isso, devem ter o rastreamento 

citológico a cada 6 meses. 

b) Os exames periódicos devem seguir até os 64 anos de idade e interrompido após esta faixa 

etária naquelas sem história prévia de doença neoplásica pré-invasiva e pelo menos dois 

exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos. 

c) A prevalência da infecção pelo HPV e a persistência viral, assim como a infecção múltipla 

(por mais de um tipo de HPV), são mais frequentes em mulheres com imunossupressão. 

d) Nas mulheres com mais 64 anos de idade e que nunca se submeteram ao exame 

citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se forem 

negativos, podem ser dispensadas de exames posteriores. 

e) O rastreamento em gestantes deve ser evitado até o parto.  

37 - A anemia é definida por valores de hemoglobina (Hb) no sangue abaixo do normal para idade e 

gênero. É um dos principais problemas de saúde pública mundial, chegando a afetar mais de um 

quarto da população do planeta, ou seja, mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. A metade 

dos casos é determinada Anemia por Deficiência de Ferro (ADF), a deficiência nutricional mais 

prevalente e negligenciada no mundo, particularmente entre as mulheres e as crianças dos países em 

desenvolvimento. A respeito da ADF, afirma-se CORRETAMENTE: 

a) O ferro de administração oral é também mais bem absorvido como sal ferroso (Fe++) em 

associação com antiácido ou bloqueador de bomba e prótons. 

b) A melhor forma de tratamento com suplementação de ferro é a intramuscular.  

c) As deficiências em micronutrientes na infância não interferem no desenvolvimento infantil 

nem interferem no pleno potencial ou no comprometimento de seu desenvolvimento cognitivo. 

d) As dosagens de ferritina, ferro sérico e eletroforese de hemoglobina auxiliam no diagnóstico 

diferencial com talassemia.  

e) O ferro é melhor  absorvido no íleo terminal, onde as proteínas carreadoras do ferro 

expressam-se mais fortemente. As preparações que liberam ferro antes destas porções 

intestinais são, pois, ineficazes. 
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38 - O câncer da mama é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres em todo o mundo, seja em 

países em desenvolvimento ou em países desenvolvidos. Tem seu prognóstico e tratamento definidos 

pela localização, idade de apresentação e estadiamento, e ainda fatores de risco que levam em 

consideração critérios histopatológicos, biológicos e, mais recentemente, moleculares e genéticos. A 

afirmativa a seguir é FALSA: 

a) O rastreamento do câncer de mama em mulheres assintomáticas com risco habitual, fora da 

faixa etária atualmente preconizada (50 a 69 anos), feito por mamografia é inadequado. 

b) O tipo histopatológico invasivo mais comum (observado em mais de 90% dos casos) é o 

carcinoma ductal infiltrante. 

c) A amamentação deve ser evitada em mulheres, enquanto estiverem recebendo quimioterapia, 

com ou sem trastuzumabe, e pode ser liberada em caso de hormonioterapia para tratamento de 

CA de mama.  

d) A idade é o principal fator de risco para o câncer de mama feminino. 

e) Menarca precoce, nuliparidade, idade da primeira gestação a termo acima dos 30 anos, uso 

de anticoncepcionais orais, menopausa tardia e terapia de reposição hormonal são alguns dos 

fatores de risco para CA de mama. 

39 - As alterações laboratoriais do Distúrbio de Metabolismo Mineral Ósseo (DMO) são encontradas 

na maioria dos pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) e são observadas nos estágios iniciais da 

DRC e progridem com o declínio da função renal.  As alterações apresentam um amplo espectro, 

incluindo as doenças de alto e de baixo remodelamento ósseo. As afirmativas seguintes são 

verdadeiras, com EXCEÇÃO de: 

a) Quando a taxa de filtração glomerular (TFG) cai abaixo de 20-25 mL/min o aumento do 

hormônio  da paratireoide (PTH) não consegue mais compensar a retenção de fósforo e a 

hiperfosfatemia é observada. 

b) Tanto a hiperfosfatemia quando a hipercalcemia são associados a um risco aumentado de 

calcificação vascular, eventos cardiovasculares e mortalidade. 

c) O diagnóstico clínico já pode ser feito em pacientes com falência renal inicial, pois já 

apresentam dores ósseas e articulares, mialgia, fraqueza muscular, deformidades ósseas, 

quando idealmente deve se iniciar o tratamento com calcitriol. 

d) Recomenda-se iniciar a monitorização dos níveis séricos de cálcio, fósforo, PTH e fosfatase 

alcalina em todos os pacientes com DRC a partir do estágio 3 (TFG  abaixo de 30-59mL/min. 
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e) Em crianças o DMO pode se apresentar com diminuição da velocidade de crescimento e 

baixa estatura. 

40 - A digestão e a absorção dos alimentos ingeridos são processos complexos que envolvem pelo 

menos três fases. A primeira é a fase luminal, em que os alimentos são digeridos na luz do tubo 

digestivo por enzimas presentes em secreções ou na borda em escova do epitélio intestinal. O 

pâncreas exerce papel fundamental na fase luminal da digestão, pois secreta para a luz intestinal 

diversas enzimas fundamentais para essa fase. Com relação a insuficiência pancreática exócrina, 

afirmação  INCORRETA é : 

a) A má absorção de gordura e proteínas não é aparente até que pelo menos 90% da função 

pancreática esteja perdida. 

b) A principal causa de deficiência pancreática exócrina não genética é a pancreatite crônica. 

c) Os suplementos enzimáticos são normalmente inativados pelo pH ácido no estômago 

podendo ter melhorada sua absorção associando-se antagonistas dos receptores H2 ou  

inibidores da bomba de prótons. 

d) Alguns raros casos apresentam deficiências de vitaminas lipossolúveis, especialmente da 

vitamina D, com possibilidade de desenvolvimento de osteopenia e osteoporose. 

e) A avaliação da esteatorréia, na suspeita de pancreatite crônica, deve iniciar-se por uma 

Tomografia contrastada de abdômen, em que a presença de calcificações no parênquima 

pancreático é diagnóstica. 

 


